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          Avizat, 

     Secretar UAT, 

          Crăciun Adrian 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Rus 

Oniţă 
 

Ormenişan Petru-primarul comunei Cozma 

 Având în vedere  expunerea de motive nr. 1190/ 21.05.2018 , raportul nr. 1191/21.05.2018,  la 

proiectul de hotarare privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, 

doamnei Rus Oniţă. 

 - cererea depusă de doamna Rus Oniţă și înregistrată la Primăria Comunei Cozma sub 

nr.994/26.04.2018, prin care aceasta solicită ajutor de înmormântare pentru acoperirea cheltuielilor 

suportate cu înmormântarea fiului ei, care a decedat la data de 04.03.2018 potrivit Certificatului de 

deces seria DC nr.889427 eliberat la data de 07.03.2018 de către comuna Cozma  

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Cozma sub nr.618/16.03.2018 întocmită de 

Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Cozma, din care rezultă situația 

financiară foarte grea a celei în cauză, motiv pentru care se propune aprobarea acordării unui ajutor 

financiar doamnei Rus Oniţă, reprezentând acoperirea parţială a cheltuielilor de înmormântare 

suportate pentru fiul ei;  

- prevederile H.C.L. Cozma nr.7/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei 

Cozma pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;  

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

administraţia public, republicată 

- Raportul comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cozma;  

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.2, ale art.45 alin.2 

lit.a, ale art.115 alin.1 lit.b, ale art.115 alin.3, precum şi ale art.115 alin.5-6 din Legea nr.215/2001 

privind Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 2.000 lei doamnei Rus Oniţă, 

cu domiciliul în Comuna Cozma, nr.249, Jud.Mureş, sumă care reprezintă o parte a cheltuielilor 

suportate cu înmormântarea fiului ei, Rus Vasile, care a decedat la data de 04.03.2018.  
 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei 

Cozma şi compartimentul financiar-contabil în cadrul Primăriei Comunei Cozma. 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei la : 

           - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

 

 

 



           - Primarului comunei Cozma 

  -Compartimentul financiar-contabil în cadrul Primăriei Comunei Cozma 

           - Compartiment Asistenţă socială 

           - Dosarul instituţiei  

 -Afisare, site-ul Primariei, celor interesati. 

 

  

 

Primar, 

        Ormenişan Petru 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare, doamnei Rus Oniţă 

 

 

Având în vedere cererea depusă de doamna Rus Oniţă prin care aceasta solicită ajutor de 

înmormântare pentru acoperirea cheltuielilor suportate cu înmormântarea fiului ei, care a decedat la 

data de 04.03.2018 potrivit Certificatului de deces seria DC nr.889427 eliberat la data de 07.03.2018 

de către comuna Cozma, cât şi dezbaterile care au avut loc în cadrul sedintei de Consiliu local din data 

de 27.04.2018 prin care consilierii au propus acordarea sumei de 2000 lei, având în vedere situaţia 

grea a familiei cât şi faptul că era angajata pe functia de asistent personal până la decesul fiului ei Rus 

Vasile, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură: proiect de hotarare privind 

aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Rus Oniţă. 

Compartimentul Activitate tutelara şi Asistenţă socială din cadrul primăriei comunei Cozma va 

întocmi referatul de specialitate şi va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susţine în faţa 

Comisiilor de specialitate, pentru avizare şi în faţa Consiliului Local, pentru aprobare. 

 

Primar 

Ormenisan Petru 
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Raport  

la proiectul de hotarare privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de 

înmormântare, doamnei Rus Oniţă 

 

 

         Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care datorită unor motive de 

natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi 

dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială, la care se adaugă categorii sociale 

preponderent fiind persoanele vârstnice, familiile monoparentale, familiile cu copii mulţi, cu venituri 

mici sau fără venituri. 

        Având în vedere că ajutorul de deces finanţat de la bugetul de stat şi care se stabileşte anual prin 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pot beneficia doar aparţinătorii decedaţilor, care la data 

decesului erau pensionari sau salariaţi, adică aveau drept propriu de asigurări sociale, propunem 

aprobarea acordării de ajutoare băneşti de înmormântare şi în alte cazuri de necesitate, într-un cuantum 

mai redus, finanţat de la bugetul local al comunei Cozma .  

        Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevede că primarii pot dispune acordarea 

unui ajutor persoanelor beneficiare de ajutor social, reprezentând o parte din cheltuielile cu 

înmormântarea.  

      Conform prevederilor art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 

cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite,stabilite prin 

hotărâre a consiliului local.  

      Totodată, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea persoanelor fizice aflate in situaţie de extremă 

dificultate. De asemenea, conform prevederilor art. 36, alin. (6) lit. a), pct. 2, din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, Consiliul local asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

local privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.  

Având în vedere cele prezentate cât şi faptul că,  Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de 

oportunitate, drept pentru care propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului local.  

 

Întocmit 

Contiu Dorin-Comp. Activitate tutelara şi Asistenţă socială 

 

 

 


