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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare  

 

 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.06.2019,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de dl. primar – 

Soceanu Iulian, raportul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 3, precum şi avizul de 

legalitate prezentat de secretarul oraşului, 

 Având în vedere: 

- Cererea nr. 8913/09.05.2019 a doamnei Adina Georgiana Draghici, 

- Raportul de specialitate nr.  8913/2019 al compartimentului asistenţă socială, 

- H.C.L. nr. 279/2018 privind stabilirea unor criterii şi norme locale în vederea acordării 

ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2019,  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, Legea 416/2001 privind venitul 

minim garantat, H.G. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, 

- art.36, alin.6, lit.”a”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, rep., 

 In temeiul prevederilor art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, rep. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 300 lei, doamnei 

Draghici Adina-Georgiana, CNP: 2960305134199, cu domiciliul în Techirghiol, str. M.Eminescu, 

nr. 18, pentru def. Draghici Marin(tata), decedat la data de 06.05.2019. 

 

Art.2 – Secretarul orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va comunica 

persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

   Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţinere, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 18.06.2019. 
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