
 
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 doamnei NENICĂ MARIA  din 
comuna ȚIBUCANI, sat ȚIBUCANI, județul NEAMȚ            

 
 CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 
şedinţa  ordinară din data de 26 iunie 2019; 

Văzând cererea doamnei NENICĂ MARIA, domiciliată în comuna Ţibucani, sat Țibucani, 

str. Mare Nr. 937, județul Neamț, înregistrată sub nr. 3308 din 17.05.2019, prin care solicită 
acordarea unui ajutor de urgență pentru acoperirea unei părți din cheltuielile aferente plății unui 
examen RMN, cu bilet trimitere de la medic reumatolog – B.F.T., fiind diagnosticată cu: coloană 
lombară cu reducerea lordozei fiziologice în plan sagital, spațiilor L5 – S1 și coxartroză bilaterală, 

conform rezultatului radiologic Nr. 837 din 7 mai 2019, eliberat de Spitalul orășenesc Sf. Dimitrie 
Tg. Neamț, Secția Radiologie, iar în cuesul anului 2018, cu ulcer de gambă, datorită complicațiilor 
diabetului zaharat , nemaivând bani pentru medicamente. 

Examinând ancheta socială întocmită de compartimentul de resort și raportul de 
specialitate înregistrat sub Nr. 3653 din 12.06.2019. 

Luând act de avizul comisiei de specialitate; 
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit d) 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 doamnei NENICĂ MARIA, 
domiciliată în comuna Ţibucani, sat Țibucani, str. Mare Nr. 937, județul Neamț - 

identificată  prin actul de identitate seria NT nr. 995278, în cuantum de 500 lei pentru 

acoperirea unei părți din cheltuielile aferente plății unui examen RMN la bazin și coloana 
lombară. 

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    CONTRASEMENEAZĂ     
  CONSILIER LOCAL,                       SECRETARUL COMUNEI 
     TATARU CONSTANTIN         J U R I S T                   

                                    AMBROSĂ COCA                                                            
                                                                                                                                                                

 Nr. 42 
Adoptată în ședința  ordinară din data 26 iunie 2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și 1 abţinere din totalul de 13 consilieri 
Redactat și Pprocesat C. Ambrosă 
26.06.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


