ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 84
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unei familii din comuna
Seimeni, judeţul Constanţa
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din
data de 26.11.2021, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 6539/17.11.2021 a primarului comunei Seimeni, judeţul Constanţa, în
calitatea sa de iniţiator;
- raportul de specialitate întocmit de d-na Ilie Anca, referent in cadrul Compartimentului
Asistenţă Socială, înregistrat sub nr. 6549/18.11.2021;
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Văzând cererea domanei Florea Rada înregistrată sub nr. 6538/17.11.2021 şi ancheta
socială întocmită de către Compartimentul de Asistenţă Socială însoţită de documentele de stare
civilă şi venit care au stat la baza întocmirii acesteia;
Şi având în vedere :
-Hotărârea nr. 30/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;
-H.C.L. nr. 9/28.01.2021 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele
de urgențã și ajutoare financiare din bugetul local;
- Prevederile art. 28, alin. (1) , (2) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 41, art. 43, art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 11, lit. b), art. 15, alin. (3), art. 16, alin. (1) și art. 17, alin. (1) din Legea nr.
292/2011 a asistenței sociale, cu modificăriel și compkletările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 20, alin.(1), lit. i) ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
actualizata.
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7),lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se aproba acordarea unui sprijin financiar în suma de 6000 lei, pentru
doamna Florea Rada, domiciliată în localitatea Seimenii Mici, comuna Seimeni, judeţul
Constanţa, ȋn vederea refacerii locuinţei distruse în urma incendiului din data de 11.11.2021.
(2) Se împuterniceşte doamna Ilie Anca referent în cadrul Compartimentului Asistenţă
Socială să verifice modul în care a fost valorificată suma.
Art. 2 – În cazul în care ajutorul de urgenţă nu a fost utilizat în scopul pentru care a fost
acordat, acesta va fi recuperat în conformitate cu prevederile legale.
Art. 3- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Seimeni prin Compartimentul Asistenţă Socială şi Compartimentul Contabilitate din cadrul
aparatului său de specialitate.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului Judeţului 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, dnei Florea Rada şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

