
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                            

HOTĂRÂREA NR. 35                                   

din 30.07.2019

privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Crișan Lidia Alexandra

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 30.07.2019;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență 

doamnei Crișan Lidia Alexandra înregistrat sub nr. 3073/23.07.2019; 

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

2834/04.07.2019, raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2825/04.07.2019 precum și avizul 

favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- cererea înregistrată sub nr. 3942/12.10.2018 a domnului Crișan Alexandru, domiciliat în 

satul Cașva nr. 63, județul Mureș, prin care solicită un ajutor financiar pentru tratamentul fiicei 

acestuia Crișan Lidia Alexandra bolnavă de boala LYME, cerere discutată la punctul diverse în 

ședința ordinară a Consiliului Local din data de 20.12.2018, unde în urma discuțiilor purtate 

consiliul local propune ca la o viitoare ședință de consiliu să se adopte o hotărâre prin care să se 

acorde un ajutor de aproximativ 1500 lei;

- scrisoarea medicală eliberată de de Clinica de medicină hiperbară Livezeni-Mureș, privind 

pe pacienta Crișan Lidia Alexandra, CNP 2940925261970, având ca diagnostic Borrelioză în curs 

de investigare (Boala Lyme), scrisoare medicală prin care se recomandă continuarea 

investigațiilor infecțioase (Borrelia și coinfecții) și tratament în cadrul Borrelia Zentrum Augsburg 

(Germania);       

- dispozițiile art. 28 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare;

- anexa 2 pct. 10 litera b) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare;
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- Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 

2019;    

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (7) litera b), c) și h), alin. (14), art. 139 

alin. (3) litera a) și ale art.196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 1500 lei doamnei Crișan 

Lidia Alexandra, CNP 2940925261970, având ca diagnostic Borrelioză în curs de investigare 

(Boala Lyme), pentru continuarea investigațiilor infecțioase (Borrelia și coinfecții) și tratament în 

cadrul Borrelia Zentrum Augsburg (Germania).

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi alocată din bugetul local al comunei Beica de 

Jos pe anul 2019, de la capitolul bugetar secțiunea funcționare capitol 68.02 ,,Asigurări și 

asistență socială”.

Art.2. (1) Pentru suma alocată conform art. 1 din prezenta hotărâre, beneficiarul va face 

dovada către Compartimentul contabilitate, buget și Compartimentul asistență socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de Jos în termen de 30 de zile, cu 

documente justificative din care să rezulte că ajutorul acordat a fost utilizat conform scopului 

medical acordat.

(2) În condițiile în care beneficiarul nu poate dovedi modul în care a utilizat ajutorul 

acordat, sau a dat o altă destinație acestuia, va da dreptul instituției să constituie debit și să 

declanșeze procedurile legale de recuperare. 

Art.3. Monitorizarea cazului doamnei Crișan Lidia Alexandra precum și obținerea 

documentelor justificative se face de către Compartimentul asistență socială, iar Compartimentul 

contabilitate, buget va efectua plata sumei alocate conform art. 1 din prezenta hotărâre.. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului asistență socială, compartimentului contabilitate, buget, 

doamnei Crișan Lidia Alexandra, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin prin publicarea 

pe site-ul instituției. 
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       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

      Bucin Rodica-Valeria                                                        Pop Silvestru-Vasile                                                                                                       




