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HOTARARE 
PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI AJUTOR DE URGENTA  IN 

CUANTUM DE 1000 LEI DOAMNEI DAN VALENTINA  CU DOMICILIUL IN 
LOCALITATEA ZORILE, STR. ADAMCLISI, NR. 46, COMUNA ADAMCLISI, 

JUDETUL CONSTANTA 
 
 

Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 
ordinara, legal constituita in data de  16.12.2011; 
 Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, 
judetul Constanta, prin care se propune  acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 
1000 lei doamnei Dan Valentina din comuna Adamclisi, judetul Constanta in vederea 
refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu; 
- Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort  din cadrul aparatului de 
specialitate  al primarului comunei Adamclisi; 
- Cererea doamnei Dan Valentina inregistrata la nr. 5459 / 16.12.2011 prin care solicita  
ajutor material pentru refacerea locuintei afectata  de incendiu; 
- Avand in vedere ancheta sociala  intocmita de Compartimentul de Asistenta Sociala din 
cadrul Primariei comunei Adamclisi; 
- Prevederile art. 18 din Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 41 si art. 44 din HG nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim 
garantat; 
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – 
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala; 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
 In temeiul  art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2  precum si al art. 45, art. 
115, alin. (1), lit. b)  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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ART. 1. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in valoare  de 1000 lei doamnei Dan 
Valentina  cu domiciliul in localitatea Zorile, str. Adamclisi, nr. 46,  comuna Adamclisi, 
judetul Constanta posesoare a CI seria KT, nr. 503527, CNP 2560220130018  in vederea 
refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu. 
ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  compartimentul 
contabilitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi. 
ART. 3. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor intersate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11  voturi pentru , _______ 
impotriva, _______ abtineri din cei 11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
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Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, 
Judetul Constanta; 
 Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi; 
-  Cererea doamnei Dan Valentina inregistrata la nr. 5459 / 16.12.2011 prin 
care solicita  ajutor material pentru refacerea locuintei afectata  de incendiu; 
- Ancheta sociala  intocmita de Compartimentul de Asistenta Sociala din 
cadrul Primariei comunei Adamclisi; 
- Prevederile art. 18 din Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 41 si art. 44 din HG nr. 50 / 2011 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 
privind venitul minim garantat; 
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
ACORDARII UNUI AJUTOR DE URGENTA  IN CUANTUM DE 1000 
LEI DOAMNEI DAN VALENTINA DIN LOCALITATEA ZORILE, STR. 
ADAMCLISI, NR. 46, COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL 
CONSTANTA. 
- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), cpt. 2   
precum si  ale art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind 
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administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
-Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA ACORDARII UNUI AJUTOR DE URGENTA  IN 
CUANTUM DE 1000 LEI DOAMNEI DAN VALENTINA DIN 
LOCALITATEA ZORILE, STR. ADAMCLISI, NR. 46, COMUNA 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 
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