
ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

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

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui ajutor financiar de urgență  domnului Morariu Mihai 

 
 Consiliul local al comunei Frumosu, județul Suceava; 

   Având în vedere : 
 Referatul de aprobare nr.10667 din 26.11.2021 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava;  
 Raportul compartimentului de specialitate nr.10785 din 03.12.2021 din cadrul 

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

 Examinând cererea depusă de domnul Morariu Mihai  și înregistrată la Primăria Comunei 

Frumosu sub nr.10666 din 26.11.2021, prin care acesta solicită acordarea unui ajutor de urgență 

pentru a depăși situția dificilă în care se află,respectiv efecturea unor investigații medicale și a unei 

intervenții chirurgicale de cataractă, 

Văzând ancheta socială nr.10666 din 02.12.2021 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 domnului Morariu Mihai; 

Având în vedere prevederile art.28 alin.(3) –(6) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat,cu modificările și completările ulterioare și ale art.41 din Hotararea Guvernului 

nr.50/2011 pentru aprobareaNormelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 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  în cuantum de 2.000 lei, 

domnului Morariu Mihai  cu domiciliul în Comuna Frumosu, sat Frumosu,nr.216, Județ Suceava, 

identificat prin CNP 1540413330019, pentru acoperirea unor cheltuieli cu investigațiile medicale de 

specialitate, respectiv a unei intervenții chirurgicale de cataractă. 

 Art.2.Suma  prevăzută la art.1 va fi achitată din bugetul local al comunei Frumosu și va fi 

ridicată de la caseria Primăriei comunei Frumosu  de către dl. Checheriță Constantin identificat prin 

CNP 1540502330014, în calitate de împuternicit al d-lui Morariu Mihai, conform solicitării acestuia, 

motivat de starea precară a sănătății acestuia, dl. Checheriță Constantin fiind persoana care va efectua 

plata investigațiilor în numele bolnavului și va prezenta ulterior documente justificative. 

 Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Buga 

Constantin primarul Comunei Frumosu, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei 

Frumosu și dl. Checheriță Constantin. 

 Art.4.Prezenta hotărâre se transmite către: Primarul U.A.T. Frumosu, compartimentul de 

specialitate al instituției, d-lui Morariu Mihai, d-lui Checheriță Constantin și Instituţiei Prefectului 
judeţul Suceava. 
 

                Președinte de ședință                                                        Contrasemnează 

                              Consilier local                                                         Secretar general U.A.T. 
                     Vaman Grigore-Mihai                                                              Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 05.12.2021 
Nr.105 

 
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 


