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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HoTARARE
privind acordatea unui ajutor de urgenll domnului RIISU COtyStAtWIN din

comuna rIBUAIII, sat TIBUCAIII, juclelul EAMr

CONSILIUL LOCAL al comunei TIBUCANI, judetul NEAMT, intrunit in
tedinla de indati din data 10 decembrie 2021;

Examinand Proiectul de hoHrere privind acordarea unui ajutor de urgent5
domnului RUSU CONSTANTIN din comuna TIBUCANI, sat TIBUCNI, judetut
NEAMT, inregistrat sub Nr. 87 din 6 decembrie 2021, intocmit de Domnul primar, Ioan
RUSU, precum si Referatul de aprobare a acestui proiect de hotbrare, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 8242 din 6 decembrie 2021, din care
cittml

"Examinand cererea domnului RUSU CONS|AIVTIIV, domiciliat in comuna
Tibucani, sat Tibucani, str. La Hotar, Nr, 176A, judetul Neamt, inregistrati sub nr, 8239
dln 06,12.2021, prin care soliciti acordarea unui ajutor de urgenlt pentru acoperirea
unei pErti din cheltuielile de inmormentare ale surorii sale, fO ESClt tlfARIA, decedate
a data de 15 noiembrie 2021 confotm CERTIEICATULUI DE DE DECES seria D.rl
Nr, 798640 eltberat de PrimEria Piatra Neamt, judetul Neamt la data de 16 noiembrie
2021, cu precizarea cE petenta, la data decesului dispunea de slabe resurse financiare,
realizand venituri doar din alocatia copilului sdu minor, toate cheltuielile de
inmormantare fiind suportate de c5tre petent.

Luend act de ancheta socialE intocmit5 de compaftimentul de,,Asistent5 Social;,,
din care rezultS decesul defunctei IOIIESCU MARIA, precum 9i faptul d petenta, la
data decesului dispunea de slabe resurse financiare, realizend venituri doar din alocatia
copilului sEu minor, toate cheltuielile de inmormantare flind suportate de cltre petent
t.l;

Examinend si Raportul Compartimentului "Asistentd socialS" cu privire la acest
proiect de hotirere, intocmit de Doamna MUSTEATi IOANA, consilier in cadrul acestui
compartiment si inregistrat sub Nr. 8243 din 6 decembrie 2021;

Vezand Avizul consultativ al ,,Comisiei De ActivitEti Economico-Financiare,, din
cadrll Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neamt cu privire la acest proiect de
hotErAre, inreglstrat sub Nr. 5173/202 din 08.12,2021;

Avand in vedere prevederile art. 155 alin. (1) lit. c) 9i alin. atin. (4) tit a) din
Ordonanta de UrgentE a Guvernului RomAniei Nr. 522019 privind Codul

Administrativ;
In temeiul dispozitiilor art, 139 alin. (3) lit a) din Ordonanta de Urgentt a

Guvemului Ron]aniei Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HoTiRiSTEI
Art. 1. Se aprobi acordarea unui ajutor de urgen!5 Domnului R{,r,SU

CONSTA Tf , domiciliat in comuna llbucani, sat Tibucani, str. La Hotar, Nr, 176A,
judelul Neam! - identificat prin actul de identitate seria ,/Vf nr. B2O3Z8in cuantum de
500 lei pentru acoperirea unei pi4i din cheltuielile de inmormentare ale surorii sale,
IOIIESCU MARIA, decedatt la data de 15 noiembrie 2021 confotm CERTIFICATULUI
DE DE DECESseria D.77 Nr. 798640 eliberat de primSria piatra Neam!, judetut Neamt
la data de 16 noiembrie 2021, cu precizarea c5 petenta, la data decesului dispunea de





,19

slabe resurse financiare, realizend venituri doar din alocalia copilului siu minor, toate
cheltuielile de inmormantare flind suportate de cEtre petent,

AILA Plata ajutorului de urgenlt se va face din sursele bugetului local.

AIL_I Primarul 9i Compartimentul flnanciar contabilitate, Impozite 9i Taxe
Locale vor urm5ri ducerea la lndeplinire a prezentei hotdrari.

Aft,4, Secretarul comunei va inainta 9i comunica autoritHlilor 5i persoanelor

interesate prezenta hot5rare.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMENEAZAI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

]URIST
AMBROSi COCA

l

Nr.86
Adoptat5 in Sedinta de indatE din
Cu un numdr de 13 voturi pentru, nici
consilieriin funclie
Red. i ptoc. C. Anbrcse
14.12.2421
oos. StDIN.d coNs. LocaL

dataro dgGmbrie 2021
1 vot impotriv5 9i nici 1 abtinere din totalul de 13



pRocEDURI oBLIGAToRII uLTERIoARE ADoprAnn norAnAnn coNSIUULUI LocAL
NR.86/20211

SemnStura persoanei

Operatiuni efectuate Data ZZ/LVAN responsabile s;
efectueze procedura

Nr.
crt,

0

1 Adoptarea hottrariil) s-a ftcut cu
majoritate p simpl: p absolut5 p

calificatS2

2 Comunicarea citre primar'z)

3 Comunicarea c;tre prefectul judetului3) 1011212021

2

totl:tzoi

ioi{illozt

4 Aducerea la cunogtinla publici4)+s)

5 Comunicarea, numaiin cazul celei cu
carader individuala)*5)

Hottrerea devine obligatorie6) sau

1011212027

101121202r

1011,21202t
,$4

-|
urrgorvrrt, >ou ll

prodLce e'ecte juridice ), dup5 caz -l I

Extrase din Ordonanta de uraent5 a Guvernului nr. 5712019 privind Coddl administrativ,
.,'m^.1i6.;r'la.'.^m^tot;.i|"''lto.i^r.o- Icu modifictrile sr comoletErile ulterioare:
1) Art. 139 alrn. f1)l'tn exercitarea atrit1) Art. 139 alln, (1)l 'tn exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adoptl hotdrari,

cu majoritate absolutl sau simplt, dupd caz.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), hoGrarile privind dobandirea sau

instr5inarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopt5 de consiliul

local cu majoritatea calificatS definitb la art. 5lit. dd), de dou6 treimi din numtrul
colsilierilor locali i.r funclie."
2) Art. 197 alin, (2); "Hottrarile consiliului local se comunic5 primarului."

3) Art. 197 alln, (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunic5 hotirerile
consiliului local ai comunei prefectuluiin cel mult 10 zile lucretoare de la data adopt5rii ,

4) Art. 197 alin, (4)r "Hotirarile . . . se aduc la cunoStinta publicb 5i se comunicE, in

conditllle Legii, prin grija secretarului general al comunei."
5) Art. 199 alin. (1): "comunicarea hot5r6rilor. . , cu caracter individual c5tre
persoanele c;rora li se adreseazd se face in cel mult 5 zile de la data comunicSrii oficiale

citre prefect,"
6) Art. 198 alin. (1): "Hot5rarile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data

aducerii lor la cunogtin!5 publict."
7) Art. 199 alin, (2): "HoHrerile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la

data comunic;rii c;tre persoanele ctrrora li se adreseazS,"

q
+
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARiRE
privind acotdarca unui aiutor de urgenll domnului RUSU CO STANfiN din

comuna ffBUCANt qat |IBUCA I, judetut ltEAMT, inregistrat sub fln 87 din
6 decembrie 2027

RUSU IOAN, primarul comunei Tibucani, judetul Neam!;

Vlzand cererea do.rlnului Rt Stt CO STANTIN, domiciliat\n comuna Tlbucani,
sat Tlbucani, str, La Hotar, Nr, 176A, judetul Neam!, inregistrat6 sub nr. 8239 din

06,12.202:,, prin care solicitE acordarea unui ajutor de urgen!; pentru acoperirea unei

pBrti dln cheituielile de inmormantare ale surorii sale, IONESCU MARIA' decedat5 la

data de 15 noiembrie 2021 coofotm CERfiFICATULUI DE DE DECES seria ,.,, Nr.

798640 ellbe?t de PrimSria Piatra Neam!, judelul Neam! la data de 16 noiembrie 2021,

cu precizarea cE petenta, la data decesului dispunea de slabe resurse financiare,

realizand venituri doar din alocalia copilului s5u minor, toate cheltuielile de

inmormentare fiind suportate de cStre petent.

Av6nd in vedere
Ordonanta de

Administrativ;
in temeiul dispoziliilor art.

cuvernului Romeniei Nr. 522019

prevederile art. 155 alin, (1) lit. c) 9i alin. alin. (4) lit a) din

Urqen6 a Guvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codul

139 alin. (3) lit a) din Ordonanla de urgenlE a

privind Codul Administrativ,

HOTiRAgTE:

Art. 1. Se aprob; acordarea unui ajutor de urgen!5 Domnului FUSU
CONS|AI|TIN, domiciliat in comuna Tibucani, sat Tibucani, str. La Hotar, Nr' 176A,

judelul Neam! - identificat prin actul de identitate seria ltT ff. 82o378in cuantum de

500 lei pentru acoperirea unei p5rti din cheltuielile de inmormantare ale surorii sale,

IOITESCU MARIA, decedat5 la data de 15 noiembrie 2021 conform CERTfFICATULUI
DE DE DECES seia D.77Nr. 79861 (, eliherat de Primlria Piatra Neam!, iudelul Neam!

la data de 16 noiembrie 2021, cu precizarea c5 petenta, la data decesului dispunea de

slabe resurse financiare, realizand venituri doar din alocalia copilului s5u minor, toate

cheltuielile de inmorm6ntare fiind suportate de citre petent

AILL Plata ajutorului de urgenti se va face din sursele bugetului local,

4Il,-3t Primarul 5i Compartimentul financiar contabilitate, Impozite 9i Taxe

Locale vor urm;ri ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii.

AILIL Secretarul comunei va inainta 9i comunica autoritililor 9i persoanelor

interesate prezenta dispozilie,

INITIATOR,
PRIMA
Ioan

Avizat pentru legalitatel
SECRETAR GENERAI,
Jr, Coca Ambrosd

Redadat, pt@t c Anbrosd

Dc6. StoItVi co\s. LoaL

6il^\t 
*:14

--J
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PRIMAR

Nr.8242 din 6 decembrie 2021
tel.llax 02331293402
E-mail : gDurad@lLeadlo:Ia

REFERAT
de aprobare a Prciectului de hotdrere privind acordarea unui aiutor de

urgenlC domnutui Rtl,[! COIVSTA TIIv din comuna rIBUCANI, sat rIBUCAIII,
judelul IyEAM.f, inregistrat sub llr, 87 din 6 decembrie 2027

IOA RUSU. primarul comunei Tibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator al

acestui proiect de hot:rarei
Avind ln vedere prevederile art. 136 alin. (1) - (2) din Ordonanta de tjrgen6 a

Guvernului Romeniei Nr. 57l2019 privind Codul Administrativ;

Examinand cererea domnului RUSU CONSfAtlTIll, domiciliat in comuna

Tibucani, sat Tibucani, str. La Hotar, Nr. 175A, judeluL Neamt, inregistrat5 sub nr. 8239

din 06,12.2021, prin care solicit5 acordarea unui ajutor de urgenl; pentru acoperirea

unei pbrli din cheltuielile de inmormentare ale surorii sale, IONESCU MARIA, decedad
la data de 15 noiembrie 2021 confotm CERTIFICA|ULUI DE DE DECES setta D,77
Nt. 798640 elibetal de Primdria Piatra Neamt, judelul Neamt la data de 16 noiembrie

2021, cu precizarea cE petenta, la data decesului dispunea de slabe resurse financiare,
realizand venituri doar din alocalia copilului sEu minor, toate cheltuielile de

inmormentare flind suportate de cStre petent,
Luand act de ancheta socialS intocmit5 de compartimentul de "AsistenlE Socialtr"

din care rezul$ decesul defunctei roltlESCU MARIA, precum 5i faptul cE petenta, la

data decesului dispunea de slabe resurse financiare, realizand venituri doar din alocalla

copilului siu minor, toate cheltuielile de inmormentare fiind suportate de c5tre petent.

Analizand toate inscrisurile care au insolit cererea petentei, am constatat ci
solicit6rile acestuia sunt indreptltite, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art. 136

alin. (3) - (4) din ordonanta de UrgenF a Guvernului Romeniei Nr. 5712019 ptivind

Codul Administrativ, am procedat, impreunE cu secretarul comunei, la nominalizarea

compartimentului de "Asisten!5 SocialS" ca fiind compartimentul de resort care trebuie

sE analizeze 9i si r"ntocmeascS raportul de specialitate, stabilind ca date de depunere a

raportului ziua de 6 decembrie 2021, ora 14,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei lbucani, judetul

Neam! clreia ii va fi inaintat acest proiect de hottrare in vederea dezbaterii 9i intocmirii

avizului consultativ este "Comisia de Activit5ti Economico - Financiare".

Primar,
Ioan RUSU

Tfqpce

Cu stim5,

-tu0rru1iltl]fi-
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Compartiment "Asistentd SocialS"
Nr.8243 din 6 decembrie 2021
fel,lfaxt 02331293402
E-maiL priEa-ria_libucani@yah@{anD

RAPORT
cu privhe la Proiectul de hotlrerc privind acotdarea unui ajutor de urgenld

domnului RUSU CO SIA TTN din comuna TBUCA|II, sat TIBUCA I, juderul
EAlrrT, inrcgistrat 

'ub 
llr, 87 din 6 de@mbrie 2027

MUSTEATi IOANA, consilier in cadrul Compartimentului de "Asistent6 Sociald"
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tibucani, judelul Neam!;

VEz6nd Proiectul de hotErare privind acordarea unui ajutor de urgen!5 domnului

RUSU CotlsTAllfill din conuna TIBUANI, sat TIBUCANI, judelul IIEAI|,L

inrqistrat sub lln 87 din 6 dqembrie 2027 , lnitiat de Domnul ptimatt RUSU

IOAil, proied de hot5rare insotit 5i de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de

Domnul primar, RUSU IOAil gi iTegistrat sub Nr,8242din 6 decembrie 2021;

Avend in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) si alin. (5) din Ordonanta de

Urgen!; a Guvernului Romaniei Nr, 5712019 privind Codul Administrativ;

Examinand cererea domnului RUSU CollsfAllfill, domiciliat in comuna

Tibucani, sat Tibucani, str. La Hotar, Nr. 176A, judetul Neam!, inregistratd sub nr, 8239
din 06.12.2021, prin care solicit5 acordarea unui ajutor de urgent; pentru acoperirea
unei pirti din cheltuielile de inmormantare ale surorii sale, fO ESCI, MARIA, decedatd
la data de 15 noiembrie 2021 conlotm CER|IFfATLUI DE DE DECES setia D,77
Nt. 798640 elibetal de Prim6ria Piatra Neamt, judetul Neamt la data de 16 noiembrie
2027, cu Vecizatea ct petenta, la data decesului dispunea de slabe resurse financiare,
realizend venituri doar din alocatia copilului siu minor, toate cheltuielile de
inmormantare flind suportate de c5tre petent.

Luend act de ancheta socialS intocmit5 de compartimentul de "Asistent5 Social;"
din care rezulH decesul defunctei IOIIESCU MARIA, precum 9i faptul c; petenta, la

data decesului dispunea de slabe resurse financiare, realizand venituri doar din alocatia
copilului s5u minor/ toate cheltuielile de inmorrrantare fiind suportate de c6tre petent,

Ana lzand ti toate inscrisurile care au insotit cererea petentuluii si concluziile
rezultate din ancheta social;, apreciem cb se justiflc5 acordarea unui ajutor financiar de

indatS.

Cu stimE,

TBIIIIB

Consilier,

MUSTEATA




