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

Web: www.primariacrevedia.ro 
 

 HOTĂRÂREA 
Nr. 14 din 28 februarie 2018 

privind aprobarea unui ajutor financiar de urgen ță familiei Enescu Silviu-Mihai și Enescu 
Aurica din comuna  Crevedia, sat Cocani, județul  Dâmbovița 

 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 28 februarie 2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 2188/22.02.2018 și proiectul de hotărâre ale primarului comunei Crevedia; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de asistenta sociala nr.2189 din 22.02.2018;  
• Cererea nr. 1680/12.02.2018 a doamnei Enescu Aurica cu domiciliul in com. Crevedia, sat Cocani, str. 

Stupilor nr. 129, județul Dambovita; 
• Referatul de anchetă socială nr. 1680/19.02.2018 întocmită de catre Compartimentul de Asistență 

Socială din cadrul Primariei Crevedia, județul Dâmbovița; 
• 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 Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările șI 

completările 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 2500 lei 
familiei Enescu Silviu-Mihai și Enescu Aurica din comuna  Crevedia, sat Cocani, str. Stupilor nr. 
129, județul  Dâmbovița. 
 
 

Art.2-  Prezenta hotarare se va comunica  de catre secretarul comunei Crevedia, 
Institutiei Prefectului judetului Dambovita, Primarului comunei Crevedia care duce la îndeplinire 
prin intermediul Biroului financiar contabil si compartimentului de asistență socială din cadrul 
Primariei, doamnei Enescu Aurica, potrivit legii. 

 

  

 
 
 
 
 
Data: 28 februarie 2018  

C R E V E D I A  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâVÉáàxÄ ZâÄ|tÇâVÉáàxÄ ZâÄ|tÇâVÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ  CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA  

                                                  }ÜA    \ÉÇ Z{|ţă                                                                                                                                     
L.S. 


