
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru domnul Țepeș Emil Anton 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2) și (5) Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 41-44 

din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 

completările ulterioare; 

Analizând referatul de aprobare nr. 9506 din 02.12.2020 al inițiatorului proiectului de 

hotărâre, raportul de specialitate nr. 9478 din 02.12.2020 al consilierului din cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială și Stare Civilă din aparatul de specialitate al 

primarului, ancheta socială pentru acordarea unui ajutor social de urgență, cererea d-lui Țepeș 

Emil Anton domiciliat în satul Bicazu Ardelean nr. 466, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, pentru acordarea unui ajutor de urgență însoțită de documentele justificative (carte de 

identitate seria NT nr. 818923 - pentru petent, certificatul de deces seria D.11 nr. 252372 din 

23.11.2020  - pentru defunctul Tepes Ioan, factura nr. 58259 din 30.11.2020, bon fiscal 

00015 din 02.12.2020, factura nr. 02031 din 02.12.2020, Bon fiscal 0007 din 02.12.2020), 

precum și comunicarea nr. 9474 din 02.12.2020 a consilierului Husaru Simona din cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, cu privire la disponibilul pentru 

ajutoare sociale și de urgență, se reține justificarea acordării unui ajutor de urgență petentului 

deoarece acesta are o situație materială precară, este student, nu are venituri, locuiește cu 

bunica materna care este bolnavă, ambii părinți sunt decedați, tatăl, Tepes Ioan, fiind decedat 

de curând la data de 21.11.2020. 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) raportat 

la art. 5 ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență, în sumă de 1.000 lei, d-lui Țepeș 

Emil Anton, domiciliat în satul Bicazu Ardelean nr. 466, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, în vederea acoperirii unor cheltuieli efectuate ca urmare a decesului tatălui său, Tepes 

Ioan, decedat la data de 21.11.2020 în localitatea Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ. 

Art. 2 – Compartimentul Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 



Art. 3 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general, va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 102 din 03.12.2020 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 03.12.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



