
 
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  TĂNĂSELEA NECULAI  din 
comuna ȚIBUCANI, sat ȚIBUCANI, județul NEAMȚ            

 
  

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 
şedinţa  ordinară din data de 28 februarie 2019; 

Văzând cererea domnului TĂNĂSELEA NECULAI, domiciliat în comuna Țibucani, sat 
Țibucani, str. Iazului nr. 1019, județul Neamț, înregistrată sub nr. 979 din 04.02.2019, prin care 
solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru acoperirea unei părți din cheltuielile de 
înmormântare ale soției sale, TĂNĂSELEA MARIA, decedată la data de 27 ianuarie 2019 
conform CERTIFICATULUI DE DE DECES seia D.10  Nr. 276427 eliberat de Primăria Piatra 
Neamț, județul Neamț la data de 29.01.2019, defunctă fostă cu ultim domiciliu în comuna 
Țibucani, sat Țibucani, județul Neamț.  

Examinând ancheta socială întocmită de compartimentul de resort din care rezultă că, la 
data decesului, defunctă nu avea calitate de salariat și nu realiza venituri nici ea nici  soțul său, 
precum și raportul de specialitate înregistrat sub Nr. 1341 din 18.02.2019. 

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 domnului TĂNĂSELEA 
NECULAI, domiciliat în comuna Țibucani, sat Țibucani, str. Iazului nr. 1019, județul 
Neamț - identificat prin actul de identitate seria NT  nr. 910298, emisă de SPCLEP Tg. 
Neamț la data de 17.10.2016  în cuantum de 500 lei pentru acoperirea unei părți din 
cheltuielile de înmormântare ale soției sale, TĂNĂSELEA MARIA, decedată la data de 
27 ianuarie 2019 conform CERTIFICATULUI DE DE DECES seia D.10  Nr. 276427 
eliberat de Primăria Piatra Neamț, județul Neamț la data de 29.01.2019, defunctă fostă 
cu ultim domiciliu în comuna Țibucani, sat Țibucani, județul Neamț și care, la data 
decesului, nu avea calitate de salariat și nu realiza venituri nici ea nici  soțul său. 

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 hotărâri. 
Art. 4. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 

interesate prezenta hotărâri. 
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