
                 R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E 

Nr.  130/ 20.10.2022 

privind acordarea unui ajutor  de urgenţă 

 

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț; 

Având în vedere: 

– Prevederile art. 28 alin. 2 și alin. 5,  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare;  

– Prevederile art. 41 şi art. 43 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 – Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- referatul de aprobare a primarului comunei Săbăoani, înregistrat sub nr. 12021 din           14.10.2022, 

prin care se propune acordarea unor  ajutoare de urgență;  

- raportul de specialitate al Compartimentului de asistență socială, înregistrat sub nr.  12502 din 

20.10.2022.            

Luând în considerare- cererea d-lui Martincă Ioan, prin care solicită  acordarea unui ajutor de urgență, 

reprezentând o parte din cheltuielile pentru rezolvarea problemelor grave de sănătate cu care se confruntă fiul  lui.  

 În temeiul  prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “d” și alin. (7) lit. “b”  și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ. 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 5.000 lei, familiei d-lui Mărtincă Ioan, 

identificat cu CNP 1710813272677,  cu domiciliul în satul și comuna Săbăoani, str. Eternității, nr. 17, jud. Neamț, 

reprezentând parte din cheltuielile pentru rezolvarea problemelor grave de sănătate cu care se confruntă fiul  lui, 

Martincă Dragoș, născut la data de 27.06.2008, încadrat în grad de handicap gradul Grav. 

Art. 2 Justificarea utilizării sumei, va fi făcută în conformitate cu prevederile legale. Persoanele 

beneficiare au obligația cheltuirii sumelor de bani primite numai pentru destinația pentru care au fost acordate și 

a justificării acestora cu facturi, chitanțe și alte documente justificative.  

Art. 3. Primarul comunei Săbăoani și secretarul general al comunei vor aduce  la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.         
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