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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

Georgiana 
 

Ormenişan Petru-primarul comunei Cozma 

 Având în vedere  referatul de aprobare nr. 553/22.03.2021 , raportul nr. 553/1/22.03.2021,  la 

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

doamnei Rus Oniţă. 

 - cererea depusă de doamna Sabau Georgiana și înregistrată la Primăria Comunei Cozma sub 

nr.278/17.02.2021, prin care aceasta solicită ajutor de înmormântare pentru acoperirea cheltuielilor 

suportate cu înmormântarea tatalui ei, care a decedat la data de 13.02.2021 potrivit Certificatului de deces 

seria DC nr.360705 eliberat la data de 15.02.2021 de către comuna Cozma  

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Cozma sub nr.288/19.02.2021 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 Sabau Georgiana, reprezentând acoperirea parţială a cheltuielilor de înmormântare 

suportate pentru tatal ei;  

- prevederile H.C.L. Cozma nr.13/23.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei 

Cozma pe anul 2021, 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;  

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit.a) 

coroborate cu ale art. 196 alin. (1) lit.a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 1.500 lei doamnei Sabau 

Georgiana, , sumă care reprezintă o parte a cheltuielilor suportate cu înmormântarea tatalui ei, Sabau 

Gheorghe, care a decedat la data de 13.02.2021 cu ultimul domiciliul în Comuna Cozma, nr.230, 

Jud.Mureş.  
 

 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 

 

 

 


