U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2512 DIN 19.02.2021
(cu privire la aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei, pentru cheltuieli înmormântare”)

Consiliul local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-cererea cu nr. 2398 din 18.02.2021, formulată de Ș
L
L
prin care
solicită un ajutor de urgență, urmare decesului tatălui său, T
V
, cu ultimul domiciliu avut
în
;
-ancheta socială cu nr. 2399 din 18.02.2021, întocmită de compartimentul de asistență socială
din cadrul Primăriei Comunei Tomești, pentru acordarea ajutorului de urgență;
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 2511 din 19.02.2021, întocmit în acest sens
de domnul Ciotină Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Tomești, pentru acordarea ajutorului de urgență menționat mai sus;
-proiectul de hotărâre cu nr. 2512 din 19.02.2021 întocmit de Primarul Comunei Tomeşti,
Judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, cu privire la aprobarea: ”acordării unui ajutor de urgență
sumă totală de 1000 lei, numitei numitei Ș
L
L
pentru cheltuieli
înmormântare”;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești pentru
proiectul de hotărâre mai sus menționat;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 15 și 16 din Legea nr. 292/2011 a
asistenței sociale; art. 28 alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare; art. 41 și 42 din H.G. nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 49 alin. 10 din O.U.G. nr.
63/2011 dată pentru modificarea Legii nr. 273/2006; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. (2) lit. (b) și (d), alin. (4) lit. (a) și
alin. (7) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. (a) și ale art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență material în sumă totală de 1000 lei, numitei
L
L
pentru cheltuieli înmormântare, urmare decesului tatălui său, T
, cu ultimul domiciliu avut în
.
Art. 2 Primarul comunei Tomeşti, prin Compartimentul de asistență socială şi Biroul
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tomești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3 Copii de pe prezenta se vor comunica: Primarului comunei Tomești, Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate, Compartimentul de asistență socială şi Biroul
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Tomești, doamnei Șa
L
L
Ș
V

Adoptată azi: 25.02.2021
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

