
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. / 
Din 17.11.2016 

Privind: acordarea unui ajutor de urgen ţă  doamnei CRIHANĂ  GEORGIANA-
SUZANA 

Iniţiator: Oanca Samir, Consilier al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 17742 /PJ/17.11.2016; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta de extraordinara în 
data de 17 noiembrie 2016; 
Având în vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului, îriregistrată  sub nr. 1 7743/PJ/1 7. 1 1 . 20 1 6; 
- raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia General Economica- Serviciul Buget-

contabilitate, înregistrat sub nr. 17744/PJ/1 7.11.2016; 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr 
In baza prevederilor 
-HCL nr. 	/17.1 1.2016 privind aprobrea Bugetului centralizat pentru anul 2016 al UAT 

Municipiul Tecuci; 

-Legii nr.33912015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
-art.28,alin.(2) din Legea nr.1 15/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat 
-art.15, alin.1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finantele publice locale, cu 

modiflcările si completările ulterioare; 
-art. 45, alin. 1 si art. 1 1 5,alin. 1 ,litera b, din; Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  

locală, cu modificările si completările ulterioare. 

HOT Ă R Ă TE: 

Art.1.(1)- Se acord ă  un ajutor de urgenţă  în cuantum de 15.000 lei doamnei CRIHANĂ  
GEORGIANA-SUZANA, în scopul acoperirii cheltuielilor cu interven ţia chirurgicală  a 
fiicei Crihană  Carina-Maria ,născută  în data de 03.09.201 O,astfel: 
-2000. 00 lei-cheltuieli de transport,ce se va justifica cu bilete de transport, 
- 13000.00 lei se va vira direct în contul spitalului care va realiza interven ţia chirurgicală, 

(2)-Suma se alocă  din bugetul local pentru anul 2016 si finanţarea se va face din cadrul: 
- CAP.68.02-Asigurări si asistenţă  socială , 
- art.57.02-Ajutoare sociale 

Art.2 -Prezenta hot ărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.3-Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija Secretarului Municipiului 

Tecuci. 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR 

Jr. Valerica Fotache 


