
ROMÂNIA 
JU])EŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr.f 
Din 29.12.2016 

Privind : acordarea unui ajutor de urgen ţă  doamnei ISTRATE ALINA 
MIRELA 

Iniţiator :Cătălin Constantin Hurdubae,Primar, al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 22058 /PJ/22.12.2016; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta de ordinar ă  în data 
de 29 decembrie 2016; 
Având în vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 22059/PJ/22.12.201 6; 
- raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia General Economica- Serviciul Buget-

contabilitate, înregistrat sub rir. 22060/PJ/22.12.2016; 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 3; 5 
In baza prevederilor 

Cap.I, art.1, pct.1 din Anexa la HCL nr.258/ 29.12.2014 privind aprobarea 
regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgen ţă, altele decât cele stabilite de art.28 din 
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modific ările si completările ulterioare: 

-Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
-art.28,alin.(2) din Legea nr.115/2006 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 

modificările si completările ulterioare; 
-art. 45, alin. 1 si art.1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 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 12.000 lei doamnei ISTRATE 
ALINA MIRELA, în scopul acoperirii cheltuielilor cu reconstruc ţia în urma unei operaţii de 
masectomie totală  dreaptă . 

(2)-Suma se alocă  din bugetul local pentru anul 2016 si finan ţarea se va face din cadrul: 
- CAP.68 .02-Asigurări si asistenţă  socială , 
- art.57.02-Ajutoare sociale 

Art.2 -Prezenta hotărâre va fi dusă  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 
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ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.220591PJ /22.12.2016 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordarea unui ajutor de urgen ţă  doannei ISTRATE ALINA 
MIRELA 

Prin Cererea înregistrat ă  sub nr.19391/PF/22.12.2016 doamna ISTRATE ALINA 
MIRELA, domiciliată  în Tecuci, str. George Co şbuc, nr.6, a solicitat acordarea unui ajutor 
financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu reconstruc ţia în urma unei operaţii de masectomie 
totală  dreaptă . 

Potrivit anchetei sociale efectuate de Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială  
Tecuci doamna ISTRATE ALINA MtRELA 1ocuiete într-un imobil,proprietatea 
socrilor, compus din 3 camere ,baie,bucatarie, mobilat si utilat cu bunuri de stricta necesitate, 
impreuna cu sotul Istrate Daniel,cu fiica Istrate Andreea ,in varsta de 9 ani,scolar in clasa a 
III-a la Scoala Gimnaziala Elena Doamna,Tecuci sifiul Istrate Eduard,in varsta de 18 ani,elev 
in clasa a-XII-a la Liceul Calistrat Hogas Tecuci. Inc ălzirea locuinţei pe perioada sezonului 
rece se realizeaz ă  cu centrala pe gaz. 

Venitul doamnei ISTRATE ALINA MIRELA este salariul in cuantum de 1490.00, 
salariul sotului Istrate Daniel in cuantum de 1 942.00, si aloea ţiile de stat ale copiilor minori 

_- 	,in cuantum de 16 8. 00 lei. 
Suma necesară  acordării ajutorului de urgenţă  va fi suportată  din bugetul local. 
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre 

în forma propusă . 

1RIMAR, 
Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UAT MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA ECONOMICĂ  

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.22060/PJ/ 22.11.2016 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgen ţă  doainnei 
ISTRATE ALINA MIRELA 

Prin Cererea îrlregistrat ă  sub nr.19391/PF/22.12.2016 doamna ISTRATE ALINA 
MIRELA, domiciliată  în Tecuci, str. George Co şbuc, rir.6, a solicitat acordarea unui ajutor 
financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu reconstruc ţia în urma unei operaţii de masectomie 
totală  dreaptă . 

Potrivit anchetei sociale efectuate de Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială  
Tecuci doamna ISTRATE ALINA MIRELA 1ocuiete într-un imobil,proprietatea socrilor, 
compus din 3 camere ,baie,bucatarie, mobilat si utilat cu bunuri de stricta necesitate, impreuna 
cu sotul Istrate Daniel,cu fiica Istrate Andreea ,in varsta de 9 ani,scolar in clasa a III-a 1 
Scoala Gimnaziala Elena Doamna,Tecuci si fiul Istrate Eduard,in varsta de 18 ani,elev in 
clasa a-XII-a la Liceul Calistrat Hogas Tecuci. Inc ălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece 
se realizeaz ă  cu central pe gaz. 

Veniturile familiei ISTRATE, este salariul doamnei ISTRATE ALINA MIRELA in 
cuantum de 1490.00, salariul sotului Istrate Daniel in cuantum de 1942.00, si aloca ţiile de stat 
ale copiilor minori ,in cuantum de 168.00 lei. 

Conform adeverinţelor eliberate de Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, anexate ,familia 
Istrate figureaz ă  în evidenţele fiscale cu venituri din salarii, 

Conform extrasului de rol de la BUIES-PF şi adeverintei de la Registrul Agricol din 
cadrul UAT Tecuci rezultă  că  doamna ISTRATE ALINA MIRELA figurează  cu impreuna 
cu fratele Botez Alin Sorin ca proprietari ai imobilului situat in strada Ecaterina Teodoroiu 
nr.4,terenuri intravilane 0.0520 ha pe raza Municipiului Tecuci,si cu debite restante in 
cuantum de 799.01 lei. 

Datorită  veniturilor insuficiente nu reuete s ă  acopere cheltuielile cu reconstruc ţia în 
urma unei operaţii de masectomie totală  dreaptă, are nevoie urgenta. 
Finantarea va fi facuta din CAP.68.02-Asigur ări si asistenţă  socială ,art.57.02-Ajutoare 
socialedin disponibilul existent la data prezenta, aferent ajutorului de urgenta acordat d-nei 
CRIHANA GEORGIANA-SUZANA, pentru acoperirea cheltuielilor cu interven ţia 
chirurgicală  a fiicei Crihană  Carina-Maria ,născută  în data de 03.09.2010,care in anul 2016 nu 
a ridicat decat suma de 2000.00 lei,diferenta fiindu-I necesara in anul 2017. 

Potrivit prevederilor art.36, alin.6, pct.2,din Legea 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare Consiliul 
Local asigură  furnizarea serviciilor publice pentru persoanele si familiile aflate în nevoie 
socială . 

Suma necesară  acordării ajutorului de urgenţă  va fi suportată  din bugetul local. 
Având în vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hot ărâre îndep1inete 

condiţiile de legalitate. 

DIRECTOR EC NOMIC 	
Întocinit, 

raur Da a Alina 
Ţăpoi 	

ec. G 	i 
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