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H O T A R A R E A   NR.66 

privind acordarea unor ajutoare financiare 

 

Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 03.09.2015, 

Avand in vedere: 

• Solicitarea numitului Murgoci Mihai   inregistrata sub nr.4564/24.08.2015; 

• Solicitarea doamnei Lutea Mirela inregistrata sub nr.4990/18.08.2015; 

• Anchetele sociale efectuate de asistentul social din cadrul compartimentului de specialitate; 

• prevederile art.41 si 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 aprobate 

prin H.G nr. 50/2011; 

• Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism si al comisiei specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, 

sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare ; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata , 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 

 

 Art.1. Se aproba acordarea unui ajutor financiar in suma de 1000 lei  domnului Murgoci Mihai, 

domiciliat in satul Baltagesti , comuna Crucea ,judetul Constanta , pentru efectuarea  unor 

controale  medicale  de specialitate pentru obtinerea certificatului  in grad de handicap. 

Art.2. Se aproba acordarea unui ajutor financiar in suma de  5000 lei  doamnei Lutea Mirela 

domiciliata in Crucea, Soseaua Constantei nr.78 pentru fiica sa , Lutea Andreea-Luminita,  in 

vederea efectuarii unei interventii chirurgicale urgente si complexe . 

Art.3. Fondul necesar pentru plata ajutorelor  financiare aprobate   se suporta din bugetul 

locall- Cap. Asistenta sociala, in baza documentelor justificative prezentate . 

Art.4. Prezenta hotarare  va fi dusa la indeplinire de compartimentul contabilitate. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, ____ voturi împotrivă şi ____ 

abţineri, din totalul de _8_ consilieri prezenţi din cei __12__ consilieri în funcţie. 
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A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta ordinara din data de 03.09.2015 

 

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa analizând 

proiectele de hotărâre, iniţiate de domnul primar Frigioi Gheorghe, in conformitate cu prevederile 

art. 47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare propun Consiliului Local Crucea analiza şi adoptarea 

acestora: 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   rectificarea bugetului 

local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare si in limita competentei date de  

prevederile  art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind însuşirea variantei finale 

a proiectului de stemă a comunei Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de 

prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, si in limita 

competentei date de  prevederile   art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, 

alin. (1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind completarea 

inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta fiind 

initiat in conformitate cu prevederile prevederile Legii 18/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare si ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in 

limita competentei date de  prevederile   art. 36 alin. 2 lit. c) , art. 115, alin.(1) , lit.”b”,   art.121 si 

ale art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala , republicata. 

            Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  acordarea unui 

sprijin financiar Parohiei “Nasterea Maicii Domnului”din Crucea      fiind initiat in conformitate cu 

prevederile-art.3 alin.(3) din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  modificata si 

completata, ale art.14 alin.(1) si art.15 din HG nr. 1470/2002 pentru aprobarea normelor 

metodologice pentru  aplicarea prevederilor OG-82/2001 pentru stabilirea unor forme de sprijin 



 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 

 modificata si completata, ale art.20 alin. (1) lit.i din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificari si completari ulterioare, si in limita competentei date de  prevederile   art.36 

alin (2) lit.d alin. (6) lit c, pct.19, art.45 alin. (1), si al art.115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locale,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  acordarea unor  

ajutoare  financiare fiind initiat in conformitate cu prevederile art.41 si 44 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 aprobate prin H.G nr. 50/2011 si in limita 

competentei date de  prevederile    art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 
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