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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVI ȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL  
Tel/Fax: 0245-241840 

Web: www.primariacrevedia.ro 
 

 HOTĂRÂREA 
Nr. 5 din 31 ianuarie 2018 

privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta domnului  
IONI ȚĂ DUMITRU din com. Crevedia, județul  Dâmbovița 

 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 31 ianuarie 2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 961/26.01.2018 a primarului comunei Crevedia; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de asistenta sociala nr. 962 din 26.01.2018;  
• Cererea nr. 14199/29.12..2017 a domnului Ioniță Dumitru cu domiciliul in com. Crevedia, sat 

Crevedia, Șos. București-Târgoviște nr. 137, județul Dambovita; 
• Ancheta sociala nr. 14199/29.12.2017 întocmita de catre Compartimentul social din cadrul Primariei 

Crevedia; 
• Procesul-verbal nr. 288/24.12.2017 întocmit de Grupul de Pompieri Buftea în urma intervenției la 

locuința domnului Ioniță Dumitru;   
• Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia; 
• Prevederile art.11 lit.”b” din Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• Prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• Dispozițiile H.C.L. Crevedia nr. 79/28.12.2016 privind aprobarea criteriilor proprii de acordare  a 

ajutoarelor de urgenta in bani conform art. 28 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulteroare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) lit. “a” pct.2 din Legea nr. 215/2001 - 
privind administratia publica locala-actualizata;  

 

În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art.1.  Se aprobă acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5000 lei 
domnului Ioniță Dumitru cu domiciliul in comuna Crevedia, sat Crevedia, Șos. București-
Târgoviște nr. 137, județul Dambovita. 
 

Art. 2.  - Ajutorul financiar de urgenta prevazut la art. 1 va fi acordat in vederea efectuării 
de lucrări la locuința afectată de incendiul ce a avut loc pe data de 24.12.2017. 
  

Art. 3. - Ajutorul financiar de urgenta se va acorda in limitele fondurilor bugetare 
aprobate prin hotarâre de consiliu, prevazute cu aceasta destinatie. 
  

Art. 4. - Prezenta hotarare se va comunica  Institutiei Prefectului judetului Dambovita, 
domnului Ioniță Dumitru, Biroului financiar contabil si Compartimentului social din cadrul 
Primariei Crevedia de catre secretarul comunei Crevedia, pentru ducerea la indeplinire si luarea la 
cunostinta. 

  

 
 
Data: 31 ianuarie 2018   
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