
 
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 MUNTEANU ELENA  
din comuna ȚIBUCANI, sat ȚIBUCANI, județul NEAMȚ            

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

Văzând cererea doamnei MUNTEANU ELENA, domiciliată în comuna 

Ţibucani, sat Țibucani, str. Mare Nr. 944, județul Neamț, înregistrată sub nr. 
3324 din 10.07.2019, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în 

vederea efectuării unor investigații medicale, fiind diagnosticată cu “Tumoră 
malign leziune depășind pancreasul, tumoră malignă secundară a ficatului, 
tumoră malignă secundară a osului și a măduvei osoase, tumoră malign 
secundară a retroperitoneului și peritoneului, anemie în bolile neoplazice, 
conform Scrisorii medicale, eliberată de Spitalul Județean de Urgență Piatra 
Neamț”, fiind beneficiară de ajutor social în cuantum de 142 lei/lunar. 

Văzând Referatul de aprobare a acestui proiect de hotărâre, întocmit de 
Domnul primar, BUTNARIU PETRU – DORIN și înregistrat sub 3354 din 12 
iulie 2019, precum și Raportul Compartimentului de “Asistență Socială” cu privire 

la acest proiect de hotărâre, întocmit de Doamna BALAN ANA – consilier 

superior în cadrul acestui compartiment și înregistrat sub Nr. 3358 din 15 iulie 
2019; 

Examinând ancheta socială întocmită de compartimentul de “Asistență 
Socială”  înregistrată sub Nr. 3324 din 10.07.2019. 

Văzând Avizul consultativ al Comisiei de Activități Economico – Financiare 

din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, județul Neamț cu privire la acest 
proiect de hotărâre, înregistrat sub Nr. 5173/31 din 22.07.2019; 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (1) lit. c) și alin.  alin. (4) lit a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență doamnei 

MUNTEANU ELENA, domiciliată în comuna Ţibucani, sat Țibucani, str. Mare Nr. 
944, județul Neamț - identificată  prin actul de identitate seria NT nr. 10823  în 

cuantum de 500 lei în vederea efectuării unor investigații medicale, fiind 
diagnosticată cu “Tumoră malign leziune depășind pancreasul, tumoră malignă 
secundară a ficatului, tumoră malignă secundară a osului și a măduvei osoase, 



tumoră malign secundară a retroperitoneului și peritoneului, anemie în bolile 
neoplazice, conform Scrisorii medicale, eliberată de Spitalul Județean de Urgență 
Piatra Neamț”, fiind beneficiară de ajutor social în cuantum de 142 lei/lunar. 

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      

  CONSILIER LOCAL,  

     TATARU CONSTANTIN       

                                                                                                                                              
                                                        CONTRASEMENEAZĂ     

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
 

                                                   J U R I S T                   

                            AMBROSĂ COCA                                              

 
 

 
 
 
 
 
Nr. 46 
Adoptată în ședința  ordinară din data 31 iulie 2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri 
Redactat și Pprocesat C. Ambrosă 
31.07.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


