
                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenţă doamnei Mihai Carmen  

pentru minora Mihai Maria(fiica) 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar 

– Soceanu Iulian-Constantin , raportul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 3,  

 Având în vedere: 

- Cererea nr. 11135/08.07.2020,depusa de Mihai Carmen; 

- Raportul de specialitate al Directiei de Asistenţă Socială, 

- 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 Mihai Carmen, cu domiciliul în Techirghiol, str.Al.Puschin nr.1,bl.B1, sc.A, ap.11 si 

reședința in str.9 Mai nr.51, CNP: 2770225135601, pentru efectuarea tratamentului stomatologic 

al fiicei minore, Mihai Maria, încadrată cu gradul de handicap „grav cu asistent personal”. 

 

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 funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 30.07.2020. 

Nr. 121. 
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