
          

           ROMANIA 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   CONSILIUL LOCAL   

 

 

H O T A R A R E A   Nr. 39                

Din  28.05.2014                 

   

 

privind : acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă 

dificultate; 

 

Initiator : Bratu Petrică – primar 

                 Nr. si data depunerii  proiectului de hotarare :  4460/23.05.2014  

 

 

   Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 

22.05.2014  convocată prin dispoziţia nr.  266/22.05.2014 ; 

   Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de initiator inregistrata la nr. 

4461/23.05.2014;   

   Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului inregistrat la nr.  4465/23.05.2014   

   Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr. 4577/28.05.2014 ;  

Având în vederea cererea nr. 4330/20.05.2014 a lui Moldoveanu Pavelina căreia i-a ars 

casa parţial şi nu are bani de restaurare; 

Având în vedere cererea nr. 4154/12.05.2014 a lui Blându Maria căreia i-a murit mama şi 

nu a avut bani de înmormântare ; 

Având în vedere cererea nr. 4299/19.05.2014 a lui Vicleanu Eugenia Ionica căreia i-a murit 

tatăl şi nu a avut bani de înmormântare; 

Având în vedere cererea nr. 3889/29.04.2014 a lui Iacob Gheorghe căreia i-a murit sotia şi 

nu a avut bani de înmormântare; 

Având în vedere că în acest an un număr de 12 familii implinesc 50 de căsătorie, iar 

condiţiile de trai sunt dintre cele mai grele ; 

Având în vedere prevederile art. 28 al. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Avand  in vedere prevederile 15 al.1, art. 20 al. 1 lit. k şi art. 23 al. 1 şi al. 2 lit. a din Legea 

nr. 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Avand in vedere prevederile art. 36 al. 1, alin. 4 litera a, al. 6 lit. a, pct. 2 şi al. 9 din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Conform art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art. 1. – Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice, cu domiciliul 

pe raza comunei Tuluceşti, aflate în situaţie de extremă dificultate, după cum urmează: 



 Blându Maria – 500 lei 

 Vicleanu Eugenia Ionica – 500 lei 

 Moldoveanu Pavelina – 1000 lei 

 Iacob Gheorghe – 500 lei 

 Art. 2 Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre ; 

Art. 3. Domnul primar, Bratu Petrică,  va duce la indeplinire prezenta hotarare; 

 Art. 4. Domnul secretar, Sandu Dan,  va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare, va 

comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi 

domnului Prefect în vederea efectuării controlului de legalitate 

 

 

                                 PRESEDINTE DE  SEDINTA,                      Contrasemneaza    

                                        Mocanu Victor                    SECRETAR, 

                                                                             Sandu Dan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 4461/23.05.2014 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate; 

 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local Tuluceşti 

spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Având în vederea cererea nr. 4330/20.05.2014 a lui Moldoveanu Pavelina căreia i-a ars 

casa parţial şi nu are bani de restaurare; 

Având în vedere cererea nr. 4154/12.05.2014 a lui Blându Maria căreia i-a murit mama şi 

nu a avut bani de înmormântare ; 

Având în vedere cererea nr. 4299/19.05.2014 a lui Vicleanu Eugenia Ionica căreia i-a murit 

tatăl şi nu a avut bani de înmormântare; 

Având în vedere cererea nr. 3889/29.04.2014 a lui Iacob Gheorghe căreia i-a murit sotia şi 

nu a avut bani de înmormântare; 

Având în vedere că în acest an un număr de 12 familii implinesc 50 de căsătorie, iar 

condiţiile de trai sunt dintre cele mai grele ; 

Avand  in vedere prevederile 15 al.1, art. 20 al. 1 lit. k, art. 23 al. 1 şi al. 2 lit. a din Legea 

nr. 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care 

stipulează “Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de 

sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local” 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a aproba acordarea 

unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate; 

 

PRIMAR 
                   Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA  

Nr. 4465/23.05.2014 

 

   RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Privind : acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă 

dificultate; 

  
Proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate 

în situaţie de extremă dificultate, se încadrează legal, este temeinic  şi de strictă necesitate în 

contextul actual. 

Având în vederea cererea nr. 4330/20.05.2014 a lui Moldoveanu Pavelina căreia i-a ars 

casa parţial şi nu are bani de restaurare; 

Având în vedere cererea nr. 4154/12.05.2014 a lui Blându Maria căreia i-a murit mama şi 

nu a avut bani de înmormântare ; 

Având în vedere cererea nr. 4299/19.05.2014 a lui Vicleanu Eugenia Ionica căreia i-a murit 

tatăl şi nu a avut bani de înmormântare; 

Având în vedere cererea nr. 3889/29.04.2014 a lui Iacob Gheorghe căreia i-a murit sotia şi 

nu a avut bani de înmormântare; 

Având în vedere că în acest an un număr de 12 familii implinesc 50 de căsătorie, iar 

condiţiile de trai sunt dintre cele mai grele ; 

Avand  in vedere prevederile 15 al.1, art. 20 al. 1 lit. k, art. 23 al. 1 şi al. 2 lit. a din Legea 

nr. 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care 

stipulează “Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de 

sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local” 

Având în vedere prevederile art. 28 al. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează « 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” 

 Acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă 

dificultate este susţinută de prevederile art. 36 alin. 1, alin. 4 litera a, al. 6 lit. a pct. 2 şi al. 9 din 

Legea nr. 215/2001, privind  administratia  publica locala, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

 În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport de specialitate. 

 
Consilier 

  Sandu Georgiana Mihaela 

 

 

 

 



 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice 

aflate în situaţie de extremă dificultate 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordarea unor ajutoare 

financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate 

în situaţie de extremă dificultate 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe 

domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, Peiu Lică şi Marin 

Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            voturi pentru 

aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice 

aflate în situaţie de extremă dificultate 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordarea unor ajutoare 

financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate 

în situaţie de extremă dificultate 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe 

domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină 

Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice 

aflate în situaţie de extremă dificultate 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi 

avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordarea unor ajutoare 

financiare unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare unor persoane fizice aflate 

în situaţie de extremă dificultate 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe 

domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu Victor, Enache Daniel, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi pentru aprobarea acestui 

proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 

 


