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PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA Nr. 462 
din  08.12.2020 

 
privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei d-l CHIRIAC DANIEL   domiciliat  in   
com.Ruginesti, județul Vrancea 
 
Primarul comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, având în vedere: 

- cererea d-l CHIRIAC DANIEL inregistrata sub nr. 7758 din 24.11.2020 prin care solicita 
un ajutor de inmormantare necesar pentru efectuarea cheltuielilor cu inmormantarea 
fratelui sau CHIRIAC GHEORGHIȚĂ,   beneficiar a ajutorului social, decedat la data de 
18.11.2020 conform certificatului de deces seria D11  nr. 318488; 

- prevederile art. 28, alin. 4-5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 41-44 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si HCL nr. 70/20.12.2019 privind stabilirea criteriilor de 
acordare a ajutoarelor de urgenta pentru persoanele care se afla  in situatii de necesitate 
sau alte situatii deosebite precum si metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta;   

- documentatia prezentata de serviciul asistenta sociala din cadrul Primariei Ruginesti; 
 

           In temeiul art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. (b), art. 197, alin. (1)  si art. 199 , alin. (1) si 
(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO nr. 555/05.07.2019,  

 
DISPUNE: 

 
ART. 1 Se aproba acordarea unui ajutor de inmormantare familiei d-l CHIRIAC DANIEL   domiciliat 
in comuna Ruginesti, judetul Vrancea pentru efectuarea cheltuielilor cu inmormantarea fratelui  
sau CHIRIAC  GHEORGHIȚĂ,  decedat  la data de  18.11.2020. 
 
ART. 2  Cuantumul ajutorului de inmormantare este de  1.000 lei. 
 
ART. 3 Compartimentele financiar – contabil cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei 
dispozitii si asistenta sociala se incredinteaza cu  comunicarea prezentei persoanei nominalizata la 
art. 1.  
 
ART. 4 Prin grija secretarului comunei prezenta dispozitie va fi comunicata autoritatilor, 
institutiilor publice si persoanelor interesate. 
 
               Primar                                                                             Avizat pentru legalitate 
             AVRAM  ION                                                                          Secretar general, 
                                                                                                           TĂNASE  NICOLETA    
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DISPOZIŢIA Nr. 461 
din  08.12.2020 

 
privind: acordarea unui ajutor de urgenta familiei doamnei CURALĂ MIHAELA domiciliat  in   
comuna  Ruginesti, judetul  Vrancea  
 
Primarul comunei Ruginesti, judeţul Vrancea, având în vedere: 

- cererea d-nei CURALA MIHAELA inregistrata sub nr. 7697 din 20.11.2020 din  prin care 
solicita un ajutor de urgenta necesar pentru efectuarea cheltuielilor cu imnormintarea 
soului sau Curala Ion, decedat la data de 13.11.2020 conform certificatului de deces seria 
D11 nr. 318485 ; 

- prevederile art. 28, alin. 1^1, 2  si 5  din Legea nr.  416/2001 privind venitul minim 
garantat, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 41 - 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si HCL nr. 70/20.12.2019  privind stabilirea 
criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii 
de necesitate sau alte situatii deosebite precum si metodologia de acordare a ajutoarelor 
de urgenta;  
 

            În temeiul art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. (b), art.197, alin. (1)  si art. 199, alin. (1) si 
(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO nr. 555/05.07.2019, emite 
urmatoarea, 

 
DISPOZITIE : 

 
ART. 1 Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta d-nei CURALĂ MIHAELA pentru cheltuielile cu 
înmormântarea  soțului sau CURALĂ ION, decedat la data de 13.11.2020. 
 
ART. 2  Cuantumul ajutorului de urgenta  este de  500 lei. 
 
ART. 3 Compartimentele financiar – contabil cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei 
dispozitii si asistenta sociala se incredinteaza cu comunicarea prezentei persoanei nominalizata la 
art. 1.  
 
ART. 4 Prin grija secretarului comunei prezenta dispozitie va fi comunicata autoritatilor, 
institutiilor publice si persoanelor interesate. 
  
               Primar                                                                                  Avizat pentru legalitate, 
             Avram Ion                                                                                Secretar general, 
                                                                                                                 Tănase Nicoleta     


