
 
    
 ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 
JUDETUL DOLJ 

 
HOTARARE 

privind acordarea unui ajutor de urgenţă  
 

Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 30.06.2021; 
  Analizand Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă, insotit de 

referatul primarului municipiului Calafat inregistrat sub nr.6515/25.06.2021 si raportul  
corespunzator inregistrat sub nr.6516/25.06.2021, din initiativa primarului municipiului Calafat. 

  Avand in vedere : 
  -avizele comisiilor de specialitate; 
  -prevederile art.129, alin.(14) din O.U.G.nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  ale 

Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
ale art. 28, alin.(2), din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare, ale Legii nr. 292/2011, a asistenţei sociale.   

   In temeiul In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind 
Codul administrativ;  

H O T A R A S T E : 
 
   Art.1.-Se stabileşte ca starea domnului Racea Ion, CNP 1610225162141, domiciliat in 

municipiul Calafat, str. Constatin Stere, nr.148, judeţul Dolj şi determinată de starea sa de 
sănătate ca fiind una de necesitate.  

Art.2(1).-Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă in sumă de 700 lei domnului Racea 
Ion,  CNP 1610225162141, numai pentru achizitionarea a 2 (doi) acumulatori pentru caruciorul 
electric.  

  2),-Ridicarea sumei se va face numai după asumarea unui angajament scris privind 
prezentarea documentelor justificative pentru efectuarea cheltuielilor şi respectarea prezentei 
hotărâri. 

(3).-Justificarea oricărei sume acordate sau restituirea oricarei sume necheltuite se 
realizeaza  prin depunerea la casieria Primăriei municipiului Calafat, in termen de maxim 15 
de zile.  

(4).-Pentru orice zi de intârziere se vor percepe majorări in cuantumul stabilit pentru 
impozitele si taxele locale. 

(5).-Termenul de 15 zile, instituit prin această hotărâre, incepe să curgă dupa trecerea a 
15 zile de la ridicarea sumei. 

Art.3.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va 
aduce la indeplinire prevederile  prezentei hotarari 

Art.4.-Hotararea se comunica catre compartimentele interesate ale aparatului de 
specialitate, domnului Racea Ion, CNP 1610225162141, domiciliat in municipiul Calafat, str. 
Constatin Stere, nr.148, judeţul Dolj Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului 
judetului Dolj. 

 

Presedinte de sedinta,      Vizat pentru legalitate, 
Florica Viorel        Secretar general, Colina Maria 
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