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H O T Ă R Â R E A Nr. 65/15.12.2020 
privind aprobarea oferirii de pachete unor categorii de persoane din comuna Seimeni, 

judeţul Constanţa cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din 
data de 15.12.2020: 

Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 5474/26.11.2020 a primarului 

comunei Seimeni, în calitatea sa de iniţiator; 
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei 

Seimeni, înregistrat sub nr. 5344/18.11.2020; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni 

Şi având în vedere: 
 HCL nr. 9/26.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2020, cu rectificările ulterioare; 
 Dispoziţiile art. 5, lit. b), art. 7÷10, art. 11, lit. b), art. 15, alin. (3), art. 112 şi art. 129 

din Legea  asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile  Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea  marginalizării 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile art.5 alin. (3), art. 20 alin. (1) şi anexa nr. 2 -pct. 10 din Legea privind 

finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Dispoziţiile art. 2, art. 20 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 Prevederile art. 129,  alin (2), lit. d) coroborat cu  alin. (4),  lit. b)  din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
          În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1  -(1) Se aprobă oferirea de pachete -cadou pentru persoanele cu vârste peste 60 

de ani, persoanele cu handicap și beneficiari de venit minim garantat din comuna Seimeni, 
judeţul Constanţa, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. 

 (2) Se aprobă alocarea de la bugetul local  a sumei de 35.000 lei  necesară pentru 
achiziţionarea pachetelor cu alimente. 

 (3) Achiziţionarea pachetelor distribuite cu ocazia sărbătorilor de Iarnă se va face cu 
respectarea prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395 /2016 pentru 



aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice. 

Art. 2 -  Justificarea şi decontarea cheltuielilor  efectuate  se vor face pe bază de acte 
doveditoare. 

Art. 3 – (1) Desemnarea persoanelor beneficiare  se va face pe bază de cerere şi 
anchetă socială  întocmită de către Compartimentul Asistenţă Socială. 

(2) Se aprobă modelul cererii de acordare  a  ajutorului, conform Anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 - Primarul comunei Seimeni va asigura, cu sprijinul aparatului de specialitate si 
respectarea actelor normative in materie, aducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri .  

     Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, 
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, 
Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Asistenţă Socială  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11  voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă”0, 
abţineri  0,  din numărul de 11  consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri în funcţie.  

 

           Presedinte de sedinta,                                          Contrasemneaza pentru legalitate, 
                 NONE IONICA                                                 Secretar general delegat,  

                                                                          Ciorbaru Maria Isabela       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          MODEL 

               Anexa la HCL Nr. 65/15.12.2020  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA, 
 COMUNA SEIMENI 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                                                                                     APROBAT 
                                                                                                                       PRIMAR, 
                                                                                                         ŞERBAN MITICĂ 
 
 
 

 
 
 

DOMNULE PRIMAR, 
 

 
Subsemnatul _______________________________________, 

domiciliat în localitate ___________________________, 
str._________________________, nr._________, comuna Seimeni, 
județul Constanța, posesor al CI/BI seria ____, nr.______________, 
eliberat la data de ____________________, de 
______________________, CNP _____________________, vă rog să-
mi aprobați acordarea unui sprijin constând în produse alimentare cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă/pascale. 

 
 
 
Data,                                                                                                      

Semnătura, 
 

  ______________                                                                                  
____________________ 
 
 
 
 

 


