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HOTĂRÂREA
Nr. 85 din 21 decembrie 2017
privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei
DUMITRU DANIEL si DUMITRU GEORGETA cu domiciliul in
com. Crevedia, sat Crevedia, str. Berzelor, nr. 27, jud. Dambovita
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din
data de 21 decembrie 2017, având în vedere:
• Expunerea de motive nr.14057/21.12.2017 a primarului comunei Crevedia;
• Raportul de specialitate al Compartimentului de asistenta sociala nr.14058/21.12.2017;
• Cererea nr. 14042/21.12.2017 inaintata de catre dnl. Dumitru Danut cu domiciliul in com.
Crevedia, sat Crevedia, str. Berzelor, nr. 27, jud. Dambovita;
• Ancheta sociala nr. 14042/21.12.2017 intocmita de catre Compartimentul social din cadrul
Primariei Crevedia;
• 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;
• Scrisoarea medicala eliberata in data de 03.10.2017 eliberat de Spitalul Universitar de
Urgenta Elias, biletul de externare eliberat in data de 03.10.2017, buletinul de examen
histopatologic din 06.10.2017, biletul de iesire din spital din data de 09.10.2017 Buletin
rezultat histopatologic si imunohistochimic din data de 25.10.2017, Certificatul medical nr.
851/20,12,2017 eliberat de Institutul Clinic Fundeni si a referatului medical nr.
852.20.12,2017 eliberat de Institutul Clinic Fundeni;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Prevederile H.C.L. 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 (2) lit. “a” 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. Acordarea unui ajutor financiar de urgenta in cuantum de 5000 lei familiei Dumitru
Daniel si Dumitru Georgeta cu domiciliul in com. Crevedia, sat Crevedia, str. Berzelor, nr. 27,
jud. Dambovita.
Art. 2 - Ajutorul financiar de urgenta prevazut la art. 1 va fi acordat in vederea decontarii
unor cheltuieli cu privire la efectuarea tratamentului de specialitate si a recuperarii domnului
Dumitru Danut.
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Art. 3 - Ajutorul financiar de urgenta se va acorda in limitele fondurilor bugetare aprobate
prin hotarre de consiliu, prevazute cu aceasta destinatie.
Art. 4 - Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Dambovita,
familiei Dumitru Daniel si Dumitru Georgeta, Biroului financiar contabil si Compartimentului
social din cadrul Primariei Crevedia de catre secretarul comunei Crevedia, pentru ducerea la
indeplinire si luarea la cunostinta.
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