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HOTĂRÂRE Nr. 20 
din 28.07.2016 

 
privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare domnului Tinca Gabriel 

Florin 
 

 Luând  act de: 

-  cererea nr.5382/17.05.2016 a domnului Tinca Gabriel Florin, domiciliat în comuna 

Ibăneşti, satul Ibǎneşti nr.687, judeţul Mureş prin care solicitǎ un ajutor pentru 

înmormântarea defunctului Tinca Gheorghe;  

- ancheta socialǎ nr.5382/17.05.2016 efectuatǎ de cǎtre Compartimentul de asistenţǎ 

socialǎ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ibǎneşti; 

- raportul Compartimentului de asistenţǎ socialǎ înregistrat sub nr. 7274 din 19.07.2016 

prin care recomanda acordarea unui ajutor de înmormântare în valoare de 1.400 lei prin 

care să se acopere cheltuielile de înnmormântare; 

- expunerea de motive nr. 7297 din data de 20.07.2016 prezentată de către Primarul 

comunei Ibăneşti; 

 Având în vedere:  

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

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

- prevederile art. 28, alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art. 38 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr.20 din 29.03.2013 privind aprobarea condţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de 

acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat; 

 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; 
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 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 1.400 lei pentru solicitantul Tinca Gabriel Florin, domiciliat în comuna 

Ibǎneşti, satul Ibǎneşti, nr. 687, judeţul Mureş, în vederea acoperirii unei părţi din 

cheltuielile efectuate pentru înmormântarea defunctului Tinca Gheorghe. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei. 

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

Institutiei Prefectului - Judeţul Mureş pentru verificarea legalitǎţii, Primarului comunei 

Ibǎneşti, Compartimentului de asistenţǎ socialǎ, Compartimentului financiar-contabil,  

solicitantului Tinca Gabriel Florin şi se aduce la cunoştinţa publicǎ prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro 

 
                     

   Preşedinte de şedinţă,  
                          Ciorăneanu Ştefan                                                
               Contrasemnează,  

           p. Secretar, 
              Inspector, Neag Ancuţa-Niculina      

 


