
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RĂUCEŞTI

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui ajutor de urgență familiei reprezentată de 

domnul CHIPER GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, judeţul Neamţ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art.10  alin  (2)  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu

modificările ulterioare, 
Luând act de:
  -  Cererea pentru acordarea unui  ajutor  de urgenţă,  însoţită  de actele

doveditoare, înregistrată la nr. 3694 din 17.03.2022 depusă de domnul  Chiper
Gheorghe, domiciliat în satul Oglinzi, str. Rugina nr. 22, comuna Răucești, precum
şi verificarea situaţiei de fapt rezultată din ancheta socială efectuată în legătură
cu acordarea unui ajutor de urgenţă;  

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat
de primarul comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 38694
din 17.03.2022;  ;  

 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Răucești, înregistrat sub nr. 3849 din 21.03.2022;  

-   Avizele  cu  caracter  consultativ  ale  ComisiiIor  de  specialitate  ale
Consiliului local, conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

Având în vedere:
- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu

modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 și art. 44 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/
2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor  art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență familiei reprezerntată de
domnul  CHIPER  GHEORGHE,  cu  domiciliul  în  satul  Oglinzi,  str.  Rugina  nr.  22,
comuna Răucești, județul Neamț, în valoare de 8.150 lei, pentru construcția unei
fântâni cu acces al vecinilor. 

Art.2 - Primarul comunei Răucești va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri. 

Ar  t.3.   -  Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei
hotărâri autorităţilor și persoanelor interesate. 

                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             
Contrasemnează:                                                                                   
                               Toader OBREJA                 Secretarul general

al UAT  



Nr. 31                                                                            Vasile 
VIERU
din 31.03.2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 abțineri,, 0”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii 15.


