
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
COMUNA DOMNESTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
din  12 aprilie 2013 

privind acordarea unui ajutor de urgență constand în materiale de constructie în valoare de 7000 
lei doamnei Berendei Daniela pentru indepartarea pagubelor datorate incendiului locuinţei 

  
 Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa extraordinară, astăzi 12.04.2013 

Având în vedere: 
- cererea nr.13036/16.11.2012 a doamnei Berendei Daniela, domiciliată în Comuna 

Domneşti, Sat Domneşti, Judeţul Ilfov, care solicită ajutor material pentru refacerea locuinţei de 
incendiu, procesul verbal de intervenţie nr. 121/11.04.2010 al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţe “Dealul Spirii” a municipiului Bucureşti şi anchetă socială întocmită de 
Compartimentul de Asistenţă Sociala Domneşti; 

- Raportul referentului de Asistenţă Socială Domneşti; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
- prevederile art. 28, al. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 41 si 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; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Domneşti; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), litera ,,a”, punctual 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 urgenţă doamnei Berendei Daniela cu domiciliul în 
comuna Domneşti, sat Domneşti, judeţul Ilfov, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma 
unui incendiu, constând în materiale de construcţie în valoare de 7000 lei.  
Art.2 – Ajutorul de urgenţă în sumă de 7000 lei va fi acordat de Primăria Comunei Domneşti 
din Bugetul Local. 
Art.3 – Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate va duce la  îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
                 Ini țiator,                                                                                  Vizat de legalitate,                  
                   Primar                                                                                           Secretar                                                                        
        Boșcu Ninel Constantin                                                                           Zanfir Maria 
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