
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE INMORMANTARE IN CUANTUM DE 1000 LEI DOAMNEI  NISTOR 
VIOLETA  CA URMARE A DECESULUI SOTULUI  EI  NISTOR DUMITRU  LA DATA DE  7 FEBRUARIE  2012 IN  

COMUNA ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

 Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta extraordinara legal constituita 

la data de 08.02.2012; 

-Examinand cererea doamnei Nistor Violeta  inregistrata sub nr._______ din__________prin care solicita 
acordarea unui ajutor de inmormantare  in urma decesului sotului  Nistor Dumitru  la data de  07 
februarie  2012 motivat de faptul ca veniturile familiei sunt minime; 

Avand in vedere: 

-Prevederile   art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6),  lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile  art. 28 din legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 - HG nr. 50 / 2011 pentru aprobarea  Normelor Metodologice de Aplicare  a prevederilor Legii nr. 416 / 
2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-- Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2012  nr. 293 / 2011, ale Legii nr. 273 / 2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi; 

- Prevederile Legii nr. 500 / 2002 – Legea Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ; 

- Analizand referatul  intocmit de  catre doamna Sibel  Serif in calitate de secretar al comunei Adamclisi; 



- Ancheta sociala nr.____ din__________ efectuata de catre doamna  Sarghi Cornelia, referent  cu 
atributii de asistenta sociala  in cadrul Primariei comunei Adamclisi; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

In baza dispozitiilor   art. 45 , alin. (1 ) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

HOTARASTE: 

 

ART. 1. Se aproba  alocarea sumei de 1000 lei reprezentand ajutor de inmormantare  doamnei  Nistor 
Violeta  domiciliata in localitatea Adamclisi, comuna Adamclisi  ca urmare a decesului  sotului  ei  Nistor 
Dumitru   la data de  07 februarie  2012in comuna Adamclisi, judetul Constanta  conform certificatului 
de deces  nr. 6  / 09.02.2012. 

ART. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se abiliteaza primarul comunei Adamclisi si 
Compartimentul buget – finante, impozite si  taxe, contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului  comunei Adamclisi  

ART. 3. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare  institutiilor si persoanelor 
interesate pentru ducerea ei la indpelinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru control si 
verificarea legalitatii . 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9  voturi pentru, _________ voturi impotriva 
si __________voturi abtineri , la sedinta fiind prezenti un numar de 9  consilieri din cei 11 consilieri in 
functie. 
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