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HOTĂRÂREA NR.2 

Din 03.02. 2014 

 privind indexarea cuantumului acordat pentru acoperirea unei părţi a cheltuielilor 

de înmormântare şi a altor ajutoare, conform Legii nr. 416/2001 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.02.2014, 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului orasului Ungheni, înregistrată sub 

nr.596/30.01.2014 şi raportul de specialitate al Compartimentului de Asistenţă Socială înregistrat 

sub nr.597/30.01.2014 prin care se propune stabilirea cuantumului acordat pentru acoperirea unei 

parti a cheltuielilor de înmormântare şi a altor ajutoare, conform Legii nr. 416/2001 pentru anul 

2014; 

Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul or. Ungheni şi avizat favorabil de cele 3 

comisii de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2), (4) şi (5) din Legea nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat, modificată şi completată; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d” , alin. (6), lit. “a”, punctul 2 şi art 45 alin.(2) din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare, în cazul decesului 

unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social, se stabileşte,  un ajutor de până la  500 

lei. 

Art.2 Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor din orasul 

Ungheni, care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente 



precum şi pentru alte situaţii deosebite in suma de 800 lei (reprezentând contravaloarea unor 

materiale de construcţii). 

  Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serv. financiar contabilitate, 

- Compartimentului asistență socială 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 3 februarie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR 
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  ________________________                                  ________________________ 

 

 

 


