
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H O T Ă R Â R E 

privind  acordarea unui ajutor de urgență d-lui LAZĂR VASILE 
 

         Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al domnului Buga Constantin, primarul comunei Frumosu, 

judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 8076 din 29.09.2022; 

-Raportul compartimentului de specialitate  nr.8107 din 29.09.2022. 

-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu   

-prevederile art.28 alin.(2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.41, art.42, art. 43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.11, art.15, art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.20 alin.(1) lit.i ) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 
actualizată; 

Procesul verbal de intervenție nr.184 din 28.09.2022, adeverința registru agricol 
nr.8106 din 29.09.2022, certificat fiscal nr.8100/29.09.2022, ancheta socială 
nr.8100/29.09.2022,cererea cu nr.8100 din 29.09.2022, interogare A.N.A.F. ; 

În temeiul dispoziţiilor art.129,139, art.197, art.199, art. 200 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență  domnului LAZĂR VASILE din comuna 

Frumosu sat Frumosu județ Suceava, identificat prin CNP 1670706330013,  în sumă de 10.000 lei 
pentru efectuarea de reparații la gospodăria ce i-a fost distrusă de incendiul din data de 
28.09.2022. 

Art.2 Primarul comunei Frumosu  și compartimentul financiar–contabil vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         
     Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează: 
                 Solcan Niga Elizabeta                                                   Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                     Rusu Aurel 
 
Frumosu la 29.09.2022 
Nr.96 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 

Prezenți : 12  Voturi:-Pentru : 12   -Împotriva : 0  -Abțineri : 0     


