
                  ROMANIA 

     JUDETUL DAMBOVITA  

     CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  aprobarea acordarii unui ajutor  de  urgenta  minorei KILAVUZOGLU MELEK  

 

Consiliul Local Gaesti  ,  

Avand in vedere :  

- expunerea de  motive  a domnului primar  Gheorghe Grigore  ;  

- cererea nr  10.391/11.07.2017 prin care  doamna KILAVUZOGLU MARIANA  , mama 

minorei , solicita acordarea unui ajutor de urgenta  necesar tratamentului copilului   ; 

- referatul Serviciului Public de asistenta sociala  , nr. 10.425 / 11. 07. 2017  ; 

- avizul comisiiilor Juridice , si  Buget – Finante si  Invatamant , cultura , protective sociala 

din cadrul Consiliului Local ; 

In conformitate  cu  :  

- prevederile art. 41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G. nr.50/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  art.36 alin.2,  lit.c si  alin .5 , lit . (b)  din Legea 215/2001 privind administrarea  

publica locala  cu modificarile si  completarile ulterioare  ;  

In temeiul :  

- in temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin.(1), art.115 alin.1 lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată: 

 

SE PROPUNE  : 

 

ART .1  - Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in suma de  5.000 lei  minorei  

KILAVUZOGLU MELEK . 



ART.2 – Cu ducerea la indeplinire  a prezentei hotarari se obliga  Serviciul Public de Asistenta 

Sociala  si Serviciul Buget – Contabilitate , Impozite si Taxe Locale si Informatica 

 ART.3 – Prezenta Hotarare se  comunica Institutiei Prefectului- Judetul Dambovita  si  

serviciilor  mentionate la art.2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE  

la proiectul de  hotarare  privind aprobarea acordarii unui ajutor  de  urgenta  minorei 

KILAVUZOGLU MELEK 

 

      Legislaţia ce reglementează acordarea ajutoarelor de urgenţă prevede posibilitatea ca 

primarul să acorde ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de 

necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte 

situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.  

     Ajutorul de urgenţă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor 

individuale/familiale , în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de 

sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi a creşterii calităţii vieţii anumitor categorii 

de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de legislaţia în vigoare .  

   Avand in vedere  diagnosticul grav al  minorei  , incadrata  in grad  grav de  handicap  coform 

Hotararii Comisilei  pentru Protectia Copilului Dambovita  nr.850/13.06.2017 , propun aprobarea 

acordarii acestui ajutor  ,in vederea  efectuarii unui tratament de specialitate  intr-o clinica  din 

Thailanda .  

 

 

 

PRIMAR  ,  

 

Jr. Gheorghe Grigore  


