
ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  FRUMOSU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor financiar de urgență,  ca ajutor de înmormântare 

 doamnei Scripcă Emilia-Maria 
 

 
 Consiliul local al comunei Frumosu, județul Suceava; 

   Având în vedere : 
 Referatul de aprobare nr.7057 din 23.08.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava ; 
 Raportul compartimentului de specialitate nr.7058 din 23.08.2022 din cadrul 

Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava, precum și  raportul comisiei de 
specialitate a Consiliului local Frumosu; 

 Examinând cererea depusă de doamna Scripcă Emilia-Maria  și înregistrată la 
Primăria Comunei Frumosu sub nr.7032 din 23.08.2022, prin care aceasta solicită 
ajutor de înmormântare pentru acoperirea cheltuielilor suportate cu înmormântarea al 
soțului ei Scripcă Cornel, care a decedat la data de 11.08.2022, potrivit Certificatului de 
deces seria D11 nr.709754/2022 eliberat de către Primăria Comunei Frumosu-
compartimentul de stare civilă, respectiv ancheta socială înregistrată la Primăria 
Comunei Frumosu întocmită de Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei 
Comunei Frumosu, din care rezultă situația financiară foarte grea a celui în cauză, motiv 
pentru care se propune aprobarea acordării unui ajutor financiar doamnei Scripcă 
Emilia-Maria, reprezentând acoperirea parţială a cheltuielilor de înmormântare 
suportate pentru soțul ei Scripcă Cornel; 

Având în vedere prevederile art.28 alin.(3) –(5) din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b art. 139 alin.(1) și (3) lit.g) şi art. 
196 alin. (l) lit. a) din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
  Art.1.Se aprobă acordarea unui ajutor financiar de urgență, (ajutor de 
înmormântare) în cuantum de 2.000 lei, doamnei Scripcă Emilia-Maria, CNP -
2680807330028,  cu domiciliul în Comuna Frumosu, sat Frumosu, Județ Suceava, sumă 
care reprezintă o parte a cheltuielilor suportate cu înmormântarea soțului ei, Scripcă 
Cornel, care a decedat la data de 11.08.2022. 
 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul 
Buga Constantin, primarul Comunei Frumosu şi compartimentul financiar contabil din 
cadrul Primăriei Comunei Frumosu. 
 Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe 
site-ul Primariei comunei Frumosu şi se transmite către: Primarul U.A.T. Frumosu, , d-
nei Scripcă Emilia-Maria  și către Instituţia Prefectului judeţul Suceava. 
 
       Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                   Rusu Aurel 
 
Frumosu la 29.08.2022 
Nr.82 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13  Prezenți : 11  Voturi:-Pentru :11-Împotriva : 0   -Abțineri : 0 


