
R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind acordarea unui ajutor de urgență domnului  ANCHIDIN MARIUS-

VIOREL  din comuna ȚIBUCANI, sat ȚIBUCANI, județul NEAMȚ            
 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 
şedinţa de ordinară din data de 31 ianuarie 2019; 

Văzând cererea domnului ANCHIDIN MARIUS-VIOREL, domiciliat în comuna Ţibucani, 
sat Țibucani, str. Drumul Școlii Nr. 269A, județul Neamț, înregistrată sub nr. 789 din 28.01.2019, 
prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru acoperirea unei părți din cheltuielile 
aferente achiziționării unei perechi de ochelari de vedere pentru fiica sa minoră, Anchidin Ana 
Roxana, persoană cu grave deficiențe de vedere, fiind diagnosticată cu AO MIOPIE 08 FORTE OS 
MEDIE, CU COMPONENTĂ ASTIGMICĂ, ce necesită dese consultații anuale, motivat și de faptul 
că este o persoană divorțată cu 4 copii minori în întreținere, beneficiind de ajutor social în 
cuantum de 527 lei, alocații de stat în cuantum de 452 lei și 60 lei prestații sociale pentru 
susnumita minoră;                                                                                                                                                          

Examinând ancheta socială întocmită de compartimentul de resort. 
Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1) lit c) și ale art. 68 alin. (1) din Legea privind 

administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Legii Nr. 416/2001; 

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului ANCHIDIN 
MARIUS-VIOREL, domiciliat în comuna Ţibucani, sat Țibucani, str. Drumul Școlii Nr. 
269A, județul Neamț - identificat prin actul de identitate seria NT nr. 796610, emisă de 
SPCLEP Tg. Neamț la data de 13.10.2014 -  în cuantum de 500 lei pentru acoperirea 
unei părți din cheltuielile aferente achiziționării unei perechi de ochelari de vedere pentru 
fiica sa minoră, Anchidin Ana Roxana, persoană cu grave deficiențe de vedere, fiind 
diagnosticată cu AO MIOPIE 08 FORTE OS MEDIE, CU COMPONENTĂ ASTIGMICĂ, ce 
necesită dese consultații anuale, motivat și de faptul că este o persoană divorțată cu 4 
copii minori în întreținere, beneficiind de ajutor social în cuantum de 527 lei, alocații de 
stat în cuantum de 452 lei și 60 lei prestații sociale pentru susnumita minoră.    

Art. 2. Plata ajutorului de urgență se va face din sursele bugetului local. 
Art. 3. Primarul și Serviciul  financiar contabilitate, Impozite și Taxe Locale vor 

urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții. 
Art. 4. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 

interesate prezenta dispoziție. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                      SECRETARUL COMUNEI, 

RUSU IOAN                          J U R I S T                     
                                     AMBROSĂ COCA 

                                                                                                                                                                         
Nr. 15 
Adoptată în ședința  ordinară din data de 31 ianuarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri în 
funcţie 
Redactat și Procesat C. Ambrosă 
31.01.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 



                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


