
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind acordarea unui ajutor de urgență fam. Stanciu în vederea refacerii  

locuinţei avariate în urma incendiului produs în data de 25.12.2017 
  

Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov, intrunit in sedinta de lucru 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
- expunerea de motive a Primarului; 
- raportul de specialitate al Compartimentului Asistenţă Socială; 
- referatul de ancheta sociala nr. 20349/2017, întocmit de Compartimentul Asistenţă Socială; 
- cererea nr. 20349/27.12.2017 a dnei. Stanciu Mioara Angela, domiciliata în Sat Domneşti 

(Comuna Domneşti), Str. Morii nr. 13, judeţul Ilfov, prin care solicită ajutor de urgență; 
- procesul verbal de intervenţie nr. 200/25.12.2017 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“Vlașca” al judetului Giurgiu; 
- referatul Viceprimarului Comunei Domneşti; 
- referatul Comp. Financiar-Contabilitate; 
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti. 

Ținând cont de: 
- prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, 

 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 2 şi art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență fam. Stanciu cu domiciliul în Sat Domneşti 
(Comuna Domneşti), Str. Morii nr. 13, judeţul Ilfov, în vederea refacerii locuinţei avariate în urma 
incendiului produs in data de 25.12.2017, constând în materiale de construcție și manoperă.  

Art.2 Ajutorul de urgenţă va fi suportat de Primăria Comunei Domneşti din Bugetul Local şi va 
consta în achiziţia şi predarea către beneficiar a materialelor de construcţie necesare refacerii locuinţei 
distruse, precum şi plata lucrărilor de reparaţii aferente. 

 

Art.3 Justificarea utilizării sumei va fi făcută în conformitate cu prevederile legale. 
 

Art.4 Primarul Comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                        NĂSTASE VICTOR         
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