
                                                           ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                     

 

                                                                                                              

H O T A R A R E A   NR.6 

privind  aprobarea unui  ajutor de inmormantare 

 

 

 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 30.01.2015  
          Avand in vedere: 

• Solicitarea Domnului Onica Ion inregistrata sub nr.53/08.01.2015, 

• Referatul  compartimentului de asistenta sociala nr.53/08.01.2015, 

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

• Raportul comisiilor de specialitate buget-finante si social-culturala pentru 
avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
             In conformitate cu prevederile art.17 , lit.b din Legea  bugetului asigurarilor de stat 
in 2014, nr.187/2014 
 In temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a)  si ale art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, 

                                                              H O T A R A S T E : 

 

            Art.1.  Se  aproba acordarea unui ajutor financiar de inmormantare , in valoare de 
 1 208 lei , domnului Onica Ion   , domiciliat  in  Puscas judetul Vaslui, posesor  al CI seria … 
nr….  ,  in urma decesului tatalui  sau,  Onica Viorel. 
 Art.2. Compartimentul contabilitate din cadrul primariei comunei Crucea va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
           Art.3. Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta, va comunica prezenta hotarare 
Institutiei Prefectului – Judetul Constanta , compartimentului contabilitate si persoanei 
interesate. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi 

împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în 
funcţie. 

  Crucea 30.01.2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  Contrasemneaza            

                                                                                  SECRETAR, 

         Dorel Dragan                                                                                         Reveicuta GURGU     
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare prvind acordarea unui ajutor de inmormantare 

 

Doamnelor si domnilor conslieri, 

   Urmare solicitarii unui ajutor financiar  de catre domnul Onica Ion a in 
urma decesului tatalui sau , Onica Viorel , din satul Siriu, comuna 
Crucea ,  compartimentul asistenta sociala din cadrul primariei Crucea , 
a efectuat o ancheta sociala din care reiese ca decedatul suferea de boala 
pulmonara obstructive cronica si de ulcer gastric in ultimul stadiu al 
bolii. 

Incepand cu luna iulie 2014 , numitul Onica Viorel   a fost sprijinit 
financiar lunar ,cu suma de 150 lei , conform hotararii Consiliului local 
Crucea, avand in vedere ca acesta nu avea niciun venit , locuind singur 
in conditii precare . 

Prin decesul acestuia se intrerupe plata acestui ajutor . 

Cum de fiecare data ati  fost alaturi de cei aflati la nevoie , in urma 
solicitarii primate am initiat prezentul proiect de hotarare . 

 

 

                                                          PRIMAR, 

 

                                          GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 


