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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru  

susţinerea problemelor medicale pentru doamna Georgescu Olga-Despina 

 

 

 Consiliul Local al orasului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2019. 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate 

 de d-nul primar – Iulian Constantin Soceanu, precum si avizul Comisiei pe domenii de specialitate 

nr.1 şi 3. 

 Având în vedere: 

- Cererea nr. 25439/04.12.2019 a domnei Georgscu Olga-Despina, 

- Raportul de specialitate al Directiei Asistenta Sociala cu nr. 25513 din 05.12.2019. 

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

ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2019, completata prin H.C.L. nr.174/2019, 

- 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, 

 Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.4, lit.a, alin.7, lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă acordarea unui ajutor financiar de urgenţă în sumă de 1500 lei, doamnei 

Georgescu Olga-Despina, cu domiciliul în Techirghiol, str. Al. Puşkin, nr.3 si CNP: 

2460404135595 pentru susţinerea problemelor medicale foarte grave, intervenţiei chirurgicale 

recomandata prin Decizia Comisiei de Oncologie nr.FSZ/70/30.10.2019, cheltuielilor 

postoperatorii  şi realizarea terapiilor/tratamentul recomandat de către oncolog şi ceilalţi specialişti 

pentru problemele cardiace, neurologice, reumatologice cronice. 

Art.2 – Secretarul general al 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 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 11.12.2019. 

Nr. 238.    
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