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HOTĂRÂREA NR. 8                                    

din 19.02.2020 

privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ursu Gheorghe 

 

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

de 19.02.2020; 

            Având în vedere: 

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

domnului Ursu Gheorghe, înregistrat sub nr. 662/11.02.2020;  

 - raportul compartimentului asistență socială, înregistrat sub nr. 794/17.02.2020;  

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- cererea înregistrată sub nr. 361/27.01.2020 a domnului Ursu Gheorghe, domiciliat în 

localitatea Beica de Jos nr. 25, județul Mureș, prin care solicită un ajutor pe motivul că la data de 

30.12.2019 o parte din locuința dânsului a fost distrusă de un incendiu, cerere discutată la punctul 

,,Diverse” în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 03.02.2020, 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 5000 lei; 

- procesul-verbal de intervenție nr. 315/30.12.2019 întocmit de către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ,,Horea” al județului Mureș - Subunitatea Reghin;        

- 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 f) 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; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020;    

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 
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24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 În temeiul: 

- prevederilor 129 alin. (1), alin. (4) litera a), 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, cu modificările și 

completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 5000 lei domnului Ursu 

Gheorghe, domiciliat în localitatea Beica de Jos, nr. 25, județul Mureș, CNP 1530813261460, pe 

motivul că la data de 30.12.2019 o parte din locuința dânsului a fost distrusă de un incendiu. 

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

Jos pe anul 2020, 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 

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 domnului Ursu Gheorghe 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, 

domnului Ursu Gheorghe, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina 

de Internet la adresa www.beica.ro.    

 

              

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    Contrasemnează Secretar general al U.A.T,

                Ursu Gheorghe                                                  Pop Silvestru-Vasile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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