ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind Aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare
domnului Radu Ciprian Lucian
Consiliul Local al comunei Pângăraţi întrunit în ședință ordinară la 31.07.2019
Analizând raportul de aprobare nr. 5641 din 12.07.2019 întocmit de primarul comunei prin care propune
spre aprobare acordarea unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare domnului Radu Ciprian Lucian;
Examinând :
cererea depusă de domnul Radu Ciprian Lucian și înregistrată la Primăria Comunei Pângărați sub
nr.5324 din 02.07.2019, prin care acesta solicită ajutor de înmormântare pentru acoperirea
cheltuielilor suportate cu înmormântarea fiicei sale Radu Narcisa Elena, care a decedat la data de
26.06.2019 potrivit Certificatului de deces seria D10 nr.503861 eliberat la data de 28.06.2019 de
către Municipiul Iași –Direcția de Evidență a Persoanelor, reprezentând act de deces
nr.2687/28.06.2019
ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pângărați sub nr.532409.07.2019 întocmită de
Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pângărați, din care rezultă situația
financiară foarte grea a celui în cauză, motiv pentru care se propune aprobarea acordării unui
ajutor financiar domnului Radu Ciprian Lucian, reprezentând acoperirea parţială a cheltuielilor de
înmormântare suportate pentru copilul său Radu Narcisa Elena
raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pângărați sub
nr.5640/12.07.2019 întocmit de doamna Brocea Valeria –consilier superior contabil în cadrul
Primăriei Comunei Pângărați.;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.d), art.129 alin.(7) lit.b) din OUG nr.57/2019
privind codul administrativ;
In temeiul art. 139 alin.(1) și (3) lit.g) şi art. 196 alin. (l) lit. a) din OUG nr.57 /2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 1000 lei domnului Radu Ciprian Lucian,
cu domiciliul în Comuna Pângărați, sat Oanțu, Jud.Neamț, sumă care reprezintă o parte a cheltuielilor
suportate cu înmormântarea fiicei sale, Radu Narcisa Elena, care a decedat la data de 26.06.2019
Art.2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Petru Lungu-Bordea
primarul Comunei Pângărați şi doamna Valeria Brocea, consilier superior - contabil în cadrul Primăriei
Comunei Pângărați.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pângăraţi, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pângăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin STROIA
Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU
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Din 31 Iulie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 15 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi.

