ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA VARGATA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.39 .
din 03 noiembrie 2014
privind acordarea ajutor de înmormântare în valoare de 710
lei d-nei Fulop Iren pentru decesul soțului
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Având în vedere: - Cererea nr. 3441 din 16 octombrie 2014 doamnei Fulop Iren
• Expunerea de motive a domnului Primar ec. Balogh Istvan;
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Asistenţă Socială ;
• Avizele comisiilor de specialitate
În conformitate cu:
• prevederile art. 28. alin.(2), al in. (4) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat modificată;
• prevederile art. 41 - 48 din H.G. nr. 50/201 1 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile art. (9), art.15 alin. (3), art.129 ş i ale art.132 din Legea nr. 292/2011 a
asistenţei sociale;
• prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale ;
• prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a pct. 2, alin. (9) din Legea nr.
215/2001 (r) a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.1 și art. 115 alin. lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r) a
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență ( ajutor de înmormântare) în
valoare de 710 lei doamnei Fulop Iren cu domiciliul stabil în comuna Vărgata, satul
Vărgata nr.28, județul Mureș pentru decesul soțului .
Art. 2 Primarul comunei Vărgata domnul ec. Balogh Istvan prin aparatul de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Pentru a beneficia de ajutorul de urgență doamna Fulop Iren va prezenta
• ancheta socială prin care se certifică situaţia de necesitate sau, situaţia deosebită în
care se află familia;
• referatul serviciului de Asistenţă Socială din care să rezulte propunerea de acordare a
ajutorului de urgenţă;
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş,
persoanei interesate și se aduce la cunoştinţa publică.
Preşedinte de şedinţă
Varga Ervin

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona

ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA VARGATA
PRIMAR
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
din 30 octombrie 2014
privind acordarea ajutor de înmormântare în valoare de 710
lei d-nei Fulop Iren pentru decesul soțului
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Având în vedere: - Cererea nr. 3441 din 16 octombrie 2014 doamnei Fulop Iren
• Expunerea de motive a domnului Primar ec. Balogh Istvan;
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Asistenţă Socială ;
• Avizele comisiilor de specialitate
În conformitate cu:
• prevederile art. 28. alin.(2), al in. (4) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat modificată;
• prevederile art. 41 - 48 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile art. (9), art.15 alin. (3), art.129 ş i ale art.132 din Legea nr. 292/2011 a
asistenţei sociale;
• prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale ;
• prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a pct. 2, alin. (9) din Legea nr.
215/2001 (r) a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.1 și art. 115 alin. lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r) a
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
propun
Art. 1. Se propune aprobarea acordării unui ajutor de urgență ( ajutor de
înmormântare) în valoare de 710 lei doamnei Fulop Iren cu domiciliul stabil în comuna
Vărgata, satul Vărgata nr.28, județul Mureș pentru decesul soțului .
Art. 2 Primarul comunei Vărgata domnul ec. Balogh Istvan prin aparatul de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Pentru a beneficia de ajutorul de urgență doamna Fulop Iren va prezenta
• ancheta socială prin care se certifică situaţia de necesitate sau, situaţia deosebită în
care se află familia;
• referatul serviciului de Asistenţă Socială din care să rezulte propunerea de acordare a
ajutorului de urgenţă;
Art. 4 Prezentul proiect hotărâre se comunică comisiei de specialitate.
PRIMAR
Balogh Istvan

ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA VARGATA
PRIMAR
Nr. 3.698 din 30 octombrie 2014.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordarea ajutor de înmormântare în valoare de 710
lei d-nei Fulop Iren pentru decesul soțului
Analizând cererea nr. 3441 din 16 octombrie 2014 a doamnei Fulop Iren cu
domiciliul stabil în comuna Vărgata nr. 28 , județul Mureș prin care solicită acordarea
unui ajutor pentru înmormântarea soțului . Având în vedere că situația familiei este un
caz special, propun acordarea unei sume de 710 lei pentru suportarea cheltuielilor făcute
cu sicriul și scândura.
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finațele publice locale :
prevederile art. 28. alin.(2), al in. (4) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat modificată; prevederile art. 41 - 48 din H.G. nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. (9),
art.15 alin. (3), art.129 ş i ale art.132 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale ; prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a pct. 2, alin. (9) din Legea nr.
215/2001 (r) a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
PRIMAR
Balogh Istvan

ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA VARGATA
PRIMAR
Nr. 3.699 din 30 octombrie 2014.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea ajutor de înmormântare în valoare de 710
lei d-nei Fulop Iren pentru decesul soțului
Propun acordarea sumei de 710 lei reprezentând ajutor de înmormântare doamnei
Fulop Iren cu domiciliul în comuna Vărgata, satul Vărgata nr. 28, județul Mureș , pentru
decesul soțului.
În conformitate cu prevederile Anexa 2 pct. 10 a Legii nr. 273/2006 privind
finațele publice locale și prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a pct. 2, alin. (9)
din Legea nr. 215/2001 (r) a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare
Propun spre analiză și aprobare Consiliului local al comunei Vărgata proiectul de
hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență (ajutor înmormântare) doamnei Fulop
Iren pentru decesul soțului.

PRIMAR
Balogh Istvan

