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HOTĂRÂREA   NR.86 

privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare 

 

 Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa , întrunit în şedinţǎ ordinară  în data de 

31.10.2016; 

 Luând  act de: 

- referatul inspectorului  asistenta sociala  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Crucea  , înregistrat sub nr.5548/05.10.2016; 

- avizul de legalitate dat de secretarul comunei nr.404/RS/24.10.2016; 

 Având în vedere:  

 - expunerea de motive prezentata de primarul comunei , inregistrata sub nr. 414/RS/31.10.2016; 

 - raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local de avizare a proiectului de hotarare , 

inregistrat sub nr. 415/RS/31.10.2016; 

   - prevederile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

 Luând în considerare: 

 - prevederile art.6 si art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică şi ale Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul local, în cuantum de 

1000 lei pentru solicitanta Bartal Iuliana    , domiciliatǎ în comuna Crucea , judeţul Constanţa, în vederea 

acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru înmormântarea sotului sau , Bartal Petru.

 Art.2:Primarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin 

compartimentul contabilitate din aparatul sau de specialitate. 

 Art.3:Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei: Institutiei 

Prefectului - Judeţul Constanţa  pentru verificarea legalitǎţii, Primarului comunei Crucea, 

Compartimentului de asistenţǎ socialǎ, Compartimentului contabilitate , solicitantei Bartal Iuliana  

       

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ___ voturi pentru ,___voturi 

impotriva  si ____ abtineri,din totalul de _____consilieri prezenti din cei ____consilieri in functie 

  

                                                                                                                         

Crucea – 31.10.2016  

    

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         

                         Marian LEU                                                                     SECRETAR, 

                                                                                                        Reveicuta GURGU  
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Nr.404/rs/24.10.2016 

 

AVIZ DE LEGALITATE 
dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 
 
 
 
Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare 

 
Competenţa: art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de referatul inspectorului  asistenta 

sociala  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crucea  , înregistrat 

sub nr.4611/18.08.2016; 

 

Dreptul material: - prevederile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pct. 2 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali prezenti - art.45  , alin 1 din Legea  nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  
din data de 31.10.2016. 
 
 
 
 
Data: 24.10.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI 

AJUTOR DE INMORMANTARE  

 

Consiiliul local poate sprijini financiar , la propunerea ordonatorului de credite , 

actiuni pentru asistenta sociala , ajutoare conform prevederilor legii nr.273/2006 

privind finantele publice locale. 

Avand in vedere cererile depuse pana acum de persoanele care se confrunta 

cu cazuri grave , in ceea ce priveste situatia financiara , veniturile mici sau inexistente 

datorii acumulate pentru inmormantarea membrilor de familie, s-a prezentat 

Consiliului Local Crucea si cererea doamnei Bartal Iuliana , cu domiciliul in Crucea. 

Aceasta  solicita decontarea cheltuielilor de inmormantare pentru defunctul 

Bartal Petru, sotul acesteia  care a decedat in urma unei boli grave . 

In conformitate cu - prevederile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pct. 2 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare; 

 Tinand cont de prevederile art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

supun spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotarare privind acordarea 

acestui ajutor de inmormantare. 

 

 

 

 

                                                        PRIMAR, 

                                              FRIGIOI GHEORGHE 


