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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru 

ALIT FATMA SI CADAR 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de _________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, precum şi 

avizul de legalitate prezentat de secretarul oraşului, 

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

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

avizul de legalitate prezentat de secretarul oraşului, 

 Având în vedere: 

- Cererea nr. 17442/13.10.2020 depusa de Alit Fatma si Cadar; 

- 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 2500 lei, familiei 

Alit Fatma si Cadar, cu domiciliul în Techirghiol, ........., CNP ............ ,respectiv ............: pentru 

racordarea  la energie electrica la imobilul de la adresa de domiciliul............ 

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 …. voturi pentru, …. voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

  Techirghiol, astăzi – ___________2020. 

    Nr. _____   

  

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

VIZAT, 

SECRETAR GENERAL 

DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 

 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA                         

  Nr20994/11.12.2020                                                            Vizat,                                                

                                                                                             PRIMAR, 

                                                                     SOCEANU IULIAN CONSTANTIN 

 

 

 

                                       RAPORT  DE SPECIALITATE 

         la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta 

                                       pentru ALIT CADAR SI FATMA 

 

 

    1. TEMEIUL DE FAPT 

 Cererea nr.17442/13.10.2020 depusa de Alit Fatma si Cadar, domiciliati in oras 

Techirghiol,str..............prin care solicita un ajutor financiar de urgenta in vederea 

efectuarii bransamentului la energia electrica pentru imobilul unde locuieste la 

adresa de mai sus. 

 

   2.TEMEIUL DE DREPT : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap;Legea 273/2006 privind finantele publice, 

Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale ;Legea  

nr.416/2001 privind venitul minim garantat;HCL 279/19.12.2018 si completata 

prin HCL nr.174/2019; 

 

   3.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE ; Alit Fatma si Cadar  locuiesc in 

oras Techirghiol,str..........,in imobilul proprietate personala construita in anul 2017 

cf.PV recepatie din 21.11.2017. 

       In familia Alit  exista 1 copil minor in varsta de 16 ani care nu mai urmeaza 

cursurile scolare si nici nu este incadrat in munca si fiul Cerchez Onur in varsta de 

20 ani care este incadrat cu gradul I de handicap,avand probleme pshice,crize de 

agresivitate,motiv pentru care este necesar curentul electric. 

       Alit Cadar nu este pensionar si nu poate lucra deoarece are probleme grave cu 

tensiunea si oboseste foarte repede. 

       Alit Fatma este incadrata la Primaria Techirghiol,ca asistent personal pentru 

fiul Cerchez Onur. 

       Veniturile familiei sunt in suma de 2385 lei si se compun din salariul ca asitent 

personal al numitei Alit Fatma in suma de 1700 lei,indemnizatia de handicap a 

fiului Onur in suma de 500 lei si alocatia de stat in suma de 185 lei a fiului 

minor.Alte venituri nu se realizeaza.  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

      Alit Cadar si Fatma  au facut demersurile necesare sa obtina aprobarea 

rebransarii,iar costurile se ridica la 2475,20 lei,asa cum rezulta din “fisa de 

calcul a tarifului de racordare “ depus  la cerere. 

 

       4.REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE : HCL nr.279/19.12.2018  

privind stabilirea unor criterii si norme in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta 

pentru anul 2019 si completat prin HCL nr.174/2019;Legea nr.448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 

    5.CONCLUZII SI PROPUNERI 

  Avand in vedere ca situatia materiala precara a familiei Alit nu le permite plata 

acestor costuri de racordare,  problemelele de sanatate pe care le are Alit Cadar si 

Cerchez Onur  necesita lumina in permanenta, propunem acordarea ajutorului 

de urgenta in suma de 2500 lei –in vederea efectuarii lucrarilor de racordare 

la  reteua de energie electrica.   

 

    6.DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

    Depunem alaturat :  cererea depusa de Alit Fatma si Cadar;copie certificat de 

incadrare in grad de handicap fiu Cerchez Onur;proces verbal de 

receptie locuinta;Aviz tehnic si fisa de calcul racordare la energia electrica;copia 

certificat casatoeie ; copie CI toti membrii familie;adeverinta ANAF;cupon 

alocatie;cupon indemnizatie handicap;adeverinta salariu Alit Fatma. 

 

 

 

 

 

                                     DIRECTOR AS.SOCIALA,                                   

                                       LOGOFATU INDIRAN                                  

 

 

 

 

                                                                             Intocmit, 

                                                                       Insp.Menseit Leila 

                                                                       Insp.Murtaza Gildan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

 
NR. 20993/11.12.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta 

pentru ALIT CADAR SI FATMA 

 

 

 

 Având în vedere cererea depusa de Alit Fatma si Cadar, propun acordarea unui ajutor            

financiar de urgenţă conform HCL nr. 279/2018 privind stabilirea unor criterii şi norme locale în 

vederea acordării ajutoarelor de urgenţă, completata prin HCL nr. 174/2019, respectiv suma de  

2500 lei în vederea racordarii  la energie electrica la imobilul de la adresa de domiciliu. 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


