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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PROVIŢA  DE  SUS 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în bani,  

Având în vedere prevederile : 
- art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- art.15 alin.3 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţă socială ; 
- art.41 - art.48 din normele metodologice aprobate prin H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu modificarile ulterioare; 
- art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ; 
Analizând : 
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Proviţa de Sus, 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Asistență Socială,  
- Avizele  celor trei comisii:   
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

           - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
     - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;   

      -  Avizul de legalitate al  Secretarului General al UAT Provița de Sus .  
          În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit.b), art. 139 alin. (3) lit. 

a), art. 140 alin (1), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art.199 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în bani, în cuantum de 2420 lei, domnului Tatu Florin 
pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare pentru Tatu Mihail, beneficiar de ajutor 
social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, întrucât persoana decedată nu a 
avut achitate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate, urmaşii sau aparţinătorii acestuia 
neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii și nici nu au venituri din care să 
poată suporta aceste cheltuieli. 
Art.2 Dupa acordarea ajutorului de urgenţă, persoana care ridică suma aprobată va prezenta în termen de 
30 zile calendaristice documente justificative din care să rezulte că ajutorul de urgenţă acordat a fost 
utilizat conform destinației stabilite prin prezenta hotărâre . 
Art.3  În condiţiile în care solicitantul  ajutorului de urgenţă nu poate dovedi modul în care a fost utilizat 
ajutorul acordat sau a dat altă destinaţie acestuia, Primarul prin Compartimentul de Asistenţă Socială va 
întocmi documentele legale pentru recuperarea sumei acordate. 
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei 
Provița de Sus prin aparatul de specialitate. 
Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se va comunica persoanelor şi autorităţilor 
publice interesate de Secretarul General al comunei Provița de Sus. 

 
Președinte de ședință,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate 
  Irina-Corina Bucur                                                 Secretarul General al comunei Provița de Sus, 
                                                                                                          Jr. Gabriel Goagă   
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