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                                                                HOTĂRÂREA 

 NR.82 din 26.10.2017 

 

privind acordarea unui ajutor  de urgenta 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Ibănești, judetul Mures, intrunit in sedinta extraordinară  de lucru, în data de 

26 octombrie 2017, 

Luând act de: 

- cererea depusa de doamna Petra Claudia-Irina cu domiciliul  în comuna Ibăneşti, satul Ibănești, nr.855, judeţul 

Mureş, prin care solicită un ajutor de urgență pentru refacerea casei de locuit distrusă de incendiu,  

- ancheta socialǎ efectuatǎ de cǎtre Compartimentul de asistenţǎ socialǎ din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Ibǎneşti; 

- raportul Compartimentului de asistenţǎ socialǎ înregistrat cu nr. 9213. din 10.10.2017 prin care se propune 

acordarea unui ajutor de urgentă doamnei Petra Claudia-Irina cu domiciliul  în comuna Ibăneşti, satul Ibănești, 

nr. 855, judeţul Mureş; 

- raportul Compartimentului financiar contabil impozite si taxe înregistrat cu nr. 9462 din 18.10.2017 care 

propune acordarea ajutorului de urgentă de la capitolul bugetar ,,Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale,, 

respectiv ajutoare sociale; 

- avizele comisiilor de specilaitate ale consiliului local; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia    României, republicată; 

- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

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

modificǎrile si completǎrile ulterioare; 

- prevederile art. 28, alin. (2) 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 conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor 

de urgenta in baza art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

În baza HCL nr.23/24.03.2017  privind aprobarea bugetului local al comunei Ibănești pe anul 2017 în care s-a 

prevăzut  la capitolul bugetar,  “Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, ajutoare sociale în vederea 

acordării unor ajutoare financiare de urgență;  

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.36, alin.(2) litera d), alin.(6) lit a), pct.2, corroborate cu dispozitiile art.45, alin.(3) si 

ale art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E :        

 

            Art.1. Se propune aordarea unui ajutor de urgență în valoare de  6000   lei doamnei Petra Claudia-Irina 

cu domiciliul  în comuna Ibăneşti, satul Ibănești, nr. 855, judeţul Mureş, pentru plata cheltuielilor de reparații in 

vederea refacerii casei de locuit distruse din cauza unui incendiu. 
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Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Ibănești prin 

personalul cu atributii financiar- contabile din cadrul aparatului de specialitate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului-Judetul Mureș, Primarului comunei 

Ibănești, și se aduce la cunoștiința publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro  

 

                      

Președinte de ședință  

                                                                                   Contrasemnează 

   Petra Zamfir                                                                      p.Secretar 

                                                                                                                                          Man Ancuța-Nicoleta 
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