
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de 

incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA 
 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, având în vedere: 

- Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, coroborate 
cu art. 41-43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, aprobate prin 
HG nr. 50/2011; 

- Cererea d-nei. Dănilă Petronia înregistrată sub nr. 21980/13.12.2016; 
- Procesul – verbal de intervenţie nr. 541/11.12.2016 al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Petrodava al jud. Neamţ - Detaşamentul de pompieri Tg. Neamţ, înaintat odată cu 
cererea; 

- Ancheta socială a d-nei. Dănilă Petronia, întocmită de către Direcţia de Asistenţă Socială 
a oraşului Tg. Neamţ înregistrată sub nr. 3983/13.12.2016; 

- Nota de constatare nr.______________________________ . 
Analizând Expunerea de motive şi Referatul de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate, 

ambele înregistrate cu nr. 21982/13.12.2016 prin care se analizează acordarea unui ajutor de 
urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA; 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 8, şi 45 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de 

incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA, domiciliată în Tg. Neamţ, str. Băile Oglinzi nr. 14, jud. 
Neamţ, C.I. seria NT nr. 743674, eliberat la data de 14.01.2014 de SPCLEP Tg. Neamţ, CNP 
2680110274784, în sumă de 15 000 lei. 

Art. 2. Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1 se acordă în vederea acoperirii cheltuielilor de 
reparaţii a imobilului afectat. 

Art. 3. Direcţia Buget – Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 4.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va 

comunica tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie 
publică locală. 
                                                                            

      Iniţiator 
Primar 

Harpa Vasilică 
                                                                                                                          
 
                                                                                                                  Avizat pentru legalitate, 

             Secretar oraş Tîrgu Neamţ 
                          jr. Laura-Elena Maftei 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     AVIZAT, 
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS ADMINISTRATIV              PRIMAR 
Nr. 21982/13.12.2016                                      Harpa Vasilică 
  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de 

incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA 
 

Analizând adresa nr. 21980/13.12.2016 a d-nei Dănilă Petronela prin care solicită 
acordarea unui ajutor de urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de un incendiu izbucnit în 
data de 11.12.2016 la locuita sa de domiciliu, proprietate, situată în Tg. Neamţ, str. Băile Oglinzi 
nr. 14, jud. Neamţ, situaţie dovedită prin Procesul – verbal de intervenţie nr. 541/11.12.2016 al 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Petrodava al jud. Neamţ - Detaşamentului de 
pompieri Tg. Neamţ, ataşat acesteia. 

 Prin Procesul verbal de intervenţie s-a constatat: acoperiş ars cca. 150 mp, bunuri 
deteriorate planşeele din rigips, pereţii locuinţei,  instalaţia sanitară, bunurile din camerele de la 
mansardă, alte bunuri.  

Ancheta socială întocmită de către Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tg. 
Neamţ înregistrată sub nr. 3983/13.12.2016 prin care se consemnează datele privind componenţa 
familiei şi veniturile realizate; 

Nota de constatare nr.______________________ 
Având în vedere prevederile: 

 art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, coroborat cu 
art. 41 şi art. 43 - 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, 
aprobate prin HG nr. 50/2011, Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 
care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum 
şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Fondurile necesare 
pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 41 se suportă din bugetele locale. 
Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda în bani şi/sau în natură. 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea 292/2011 a asistenţei sociale. 
Propunem spre analiză proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA 
                                                                          

Directia Buget – Contabilitate,          Serviciul Investiţii,           Direcţia de Asistenţă Socială 
  dir. adj. ec. Carmen Tănasă        şef serviciu ing. Sorin Durbacă           dir., Nicoleta Ciocârlan 
 
 
        SVSU,                                                                         Vizat Serviciul Juridic - Contencios 
   Cucoş Daniel                                                                                cons.jr. Oana-Maria  Iftode 
                        
 
 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      
                         PRIMAR 
Nr. 21982/13.12.2016     
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de 

incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA 
 
 

  
Având în vedere Adresa cu nr. 21980/13.12.2016 a d-nei Dănilă Petronia prin care 

solicită acordarea unui ajutor de urgenţă în bani pentru refacerea locuinţei sale de domiciliu 
situată în Tg. Neamţ, str. Băile Oglinzi nr. 14 jud. Neamţ, locuinţă afectată de un incendiu 
izbucnit în data de 11.12.2016, constatat prin Procesul – verbal de intervenţie nr. 541/11.12.2016 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Petrodava al jud. Neamţ - Detaşamentului de 
pompieri Tg. Neamţ. 

Analizând Ancheta socială nr. 3983/13.12.2016 efectuată de către Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tg. Neamţ, precum şi Nota de constatare nr. ……… 

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, coroborate cu art. 41-44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
416/2001, aprobate prin HG nr. 50/2011; 

 
Propunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgenţă pentru refacerea locuinţei afectate de incendiu d-nei. DĂNILĂ PETRONIA, din Tg. 
Neamţ, str. Băile Oglinzi nr. 14, jud. Neamţ, în sumă de 15000 lei. 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 

 


