
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoana care se afla intr-o situatie de 

necesitate deosebita 
 

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 domnului ICHIM CONSTANTIN 

înregistrată sub nr. 5765/24.04.2018; Ancheta sociala întocmită de către Direcţia de Asistenţă 

Socială a oraşului Tg. Neamţ înregistrată sub nr.5775/25.04.2018; 

 Analizând Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tg Neamt şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate si Serviciul Juridic Contencios, ambele 

înregistrate cu nr.5845/25.04.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 8, şi 45 alin. 2 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 in sumă de 4.000 lei, domnului 

Ichim Constantin, domiciliat in Orasul Tirgu Neamt, str.Veterani, nr.49; 

Art. 2. Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1 se acordă în vederea inlaturarii efectelor 

produse de incendiu ( proces verbal de interventie 149/21.02.2018). Beneficiarul are obligatia 

de a justifica suma in termen de 3(trei) zile de la primire; 

Art. 3. Direcţia Buget – Contabilitate, RU si dezvoltare locala din carul Primariei 

orasului Tirgu Neamt 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, 
       Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

     Harpa Vasilică  
           

Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               
 

 

  



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     AVIZAT, 
Direcţia Buget – Contabilitate, RU si dezvoltare locala              PRIMAR 
Nr. 5845/25.04.2018                                      Harpa Vasilică 
  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoana care se afla intr-o situatie de 

necesitate deosebita 
 

Analizând cererea nr.5765/24.04.2018 a domnului Ichim Constantin domiciliat in 
Orasul Tirgu Neamt, str.Veterani, nr.49  prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă 
pentru a inlatura efectele produse de incendiul creat din 21.02.2018; 

Prin Ancheta sociala nr. 5775/25.04.2018 s-a constatat ca domnul Ichim Constantin 
domiciliaza in Orasul Tirgu Neamt, str.Veterani, nr.49 , intr-un imobil compus din doua 
dormitoare iar conform certificatului de atestare fiscala nr.V5686/24.04.2018 eliberat de 
Directia de Venituri – Impozite si Taxe, acesta nu detine in proprietate nici un bun mobil sau 
imobil. 

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 

in suma de 4.000 lei , domnului Ichim Constantin pentru a inlatura efectele produse de 
incendiul (acoperis si doua camere) conform procesului verbal de interventie 
nr.149/21.02.2018 intocmit de Detasamentul de pompieri Tirgu Neamt.      

Suma va fi acordata de catre autoritatea locala din cap.68.02-Asistenta sociala , articol: 
57.02.01-transferuri, cu obligativitatea ca beneficiarul Ichim Constantin sa justifice suma in 
termen de 3(trei) zile de la data platii.                                          
                             
 
                   
Directia Buget – Contabilitate,                 
  dir. adj. ec. Carmen Tănasă                      
 
 
 

Vizat Serviciul Juridic - Contencios 
Iovoaia Ciprian 

                        
 
 



 
 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      
                         PRIMAR 
Nr. 5845/25.04.2018     
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoana care se afla intr-o situatie de 
necesitate deosebita 

 
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. 
Analizând cererea nr.5765/24.04.2018 a domnului Ichim Constantin domiciliat in 

Orasul Tirgu Neamt, str.Veterani, nr.49  prin care solicită acordarea unui ajutor de urgenţă 
pentru a inlatura efectele produse de incendiul creat din 21.02.2018; 

Prin Ancheta sociala nr. 5775/25.04.2018 s-a constatat ca domnul Ichim Constantin 
domiciliaza in Orasul Tirgu Neamt, str.Veterani, nr.49 , intr-un imobil compus din doua 
dormitoare iar conform certificatului de atestare fiscala nr.V5686/24.04.2018 eliberat de 
Directia de Venituri – Impozite si Taxe, acesta nu detine in proprietate nici un bun mobil sau 
imobil. 

Propunem spre analiză proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă 
in suma de 4.000 lei , domnului Ichim Constantin pentru a inlatura efectele produse de 
incendiul (acoperis si doua camere) conform procesului verbal de interventie 
nr.149/21.02.2018 intocmit de Detasamentul de pompieri Tirgu Neamt.                     

 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 


