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  HOTĂRÂRE 

 NR. 16 din 23.02.2017 

privind aprobarea accordării unui ajutor de urgență 

 

Consiliul local al comunei Ibǎneşti, Judeţul Mureş, întrunit în şedinţǎ ordinarǎ în data de 

23.02.2016; 

Luând  act de: 

-  cererea nr. 1439 din 14.02.2016 a doamnei Gliga Voichița, domiciliatǎ în comuna Ibăneşti, 

satul Ibǎneşti Pădure nr.125, judeţul Mureş prin care solicitǎ un ajutor de urgență în bani,  pentru 

repatrierea și înmormântarea defunctei Gliga Maria-Roxana;  

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

specialitate al Primarului comunei Ibǎneşti; 

- raportul Compartimentului de asistenţǎ socialǎ înregistrat sub nr. 1445 din 14.02.2017 prin care 

se propune acordarea unui ajutor de urgență doamnei Gliga Voichița; 

- raportul Compartimentului financiar contabil impozite și taxe care propune acordarea ajutorului 

de urgență de la capitolul bugetar ,,Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale,, respectiv ajutoare 

sociale; 

- expunerea de motive nr.1561 din 17.02.2017 prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti; 

- avizele comisiilor de specilaitate; 

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 și 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; 

 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. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în bani, de la bugetul local, capitolul bugetar: 

,,Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale,, respectiv ajutoare sociale,  în valoarea echivalentă a 
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sumei de 1500 de euro, pentru solicitanta Gliga Voichița, domiciliatǎ în comuna Ibǎneşti, satul Ibǎneşti 

Pădure, nr. 125, judeţul Mureş, pentru acoperirea unor cheltuieli efectuate cu repatrierea și 

înmormântarea defunctei Gliga Maria-Roxana. 

Art.2: Primarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Prefectului - Judeţul Mureş pentru verificarea legalitǎţii, Primarului comunei Ibǎneşti, 

Compartimentului de asistenţǎ socialǎ, solicitantei Gliga Voichița şi se aduce la cunoştiinţa publicǎ 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro                                                

 

 

 
    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmi        Contrasemnează 
                   Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 
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