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HOTĂRÂREA NR. 35/2020 

privind aprobarea situaţiilor deosebite în care primarul oraşului Copşa Mică poate acorda 

ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 

2020, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 3285/2020 şi raportul 

nr. 3291/2020,  întocmit de  S.P.A.S. Copşa Mică, 

 Văzând avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement, 

În conformitate cu cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile art. 41-45 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 

de H.G. nr. 50/2011, cu modificarile şi completările şi prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) 

lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă situaţiile deosebite în care primarul oraşului Copşa Mică poate acorda 

ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate, şi anume: 

a) plata cheltuielilor de înmormantare, reprezentând transportul decedatului, sicriul şi crucea (placa) 

funerară în cazul în care apartinătorii persoanei decedate nu au niciun venit; 

b) plata cheltuielilor de înmormantare, reprezentand transportul decedatului, sicriul şi crucea (placa) 

funerară în cazul în care persoana decedată nu are niciun aparţinător. 

 Art. 2. Fondurile necesare pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 se vor asigura din bugetul 

local al oraşului Copşa Mică. 

        Art.3. Primarul Oraşului Copşa Mică, prin intermediul aparatului de specialitate,  va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

  

Adoptată în oraşul Copşa Mică, la data de 30 iunie 2020 

 

 

  

 Preşedinte de şedinţă  Contrasemneaza 

 

Ciucă Marius Secretar general                   

                                                                                                                                    Şerban Dorin 

 

 
Difuzat:  

1 ex.Primar 

1 ex.Institutia prefectului 

1 ex.dosar 

1 ex. Birou buget-finante 

1 ex. SPAS 

Red.dact. S.D. 

 

 


