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LEGISLATURA A VIII-A        

 
HOTĂRÂREA NR.36 

PRIVITOR LA : aprobarea acordării unui sprijin financiar ,ca ajutor de 
înmormântare ,domnului Grozăvescu Tiberiu-Ioan 

 
 
 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.04.2022, la care participă un număr de 13 consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.1/31.01.2022  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu,pentru perioada 

februarie-aprilie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.3058/11.04.2022 si  
Raportul  de  resort   al  compartimentului Juridic prin care propune 
aprobarea acordării unui sprijin financiar ca ajutor de înmormântare domnului 
Grozăvescu Tiberiu-Ioan, cu domiciliul in comuna Stoenești ,sat Suseni, 
județul  Vâlcea ,pentru acoperirea partiala a cheltuielilor suportate cu 
înmormântarea unchiului său ,Stanciu Constantin, decedat la data de 15 
aprilie 2022;  

Ținând cont de ancheta sociala nr.3265/19.04.2022 intocmita de 
către Compartimentul Asistenta socială din care rezultă îndeplinirea 
condițiilor legale pentru acordarea ajutorului,avand in vedere  ca decedatul 
Stanciu Constantin era o persoana fara alte surse de venit,nepotul sau 
Grozăvescu Tiberiu-Ioan ocupandu-se de inmormantarea acestuia,se 
impune acordarea unui sprijin financiar in suma de 3.000 lei pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local al comunei Stoenesti 
nr.5/29.01.2010 privitor la stabilirea situatiilor de urgenta care motiveaza 
acordarea ajutoarelor de urgență; 

Având  in  vedere  Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  reunite  prin  
care  se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.3483/28.04.2022    întocmit de secretarul general al comunei 
Stoeneşti ; 

În conformitate cu  prevederile  art.15 și art.36 din Legea 
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nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și 
completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.129,alin.2,lit.(b) și 
alin.4,lit.(a) din   O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu  13  voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. - Se aprobă  acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al 

comunei Stoenești, ca ajutor de înmormântare, în cuantum de 3.000 lei, 
domnului Grozăvescu Tiberiu-Ioan, cu domiciliul in comuna Stoenești ,sat 
Suseni, județul  Vâlcea ,pentru acoperirea parțială a cheltuielilor suportate cu 
înmormântarea unchiului său ,Stanciu Constantin, decedat la data de 15 
aprilie 2022. 

Art.2. – Plata ajutorului prevăzut la art.1 se face în numerar prin 
casieria Primăriei comunei Stoeneşti. 
 Art.3. – Prin grija Compartimentului Asistenta Socială prevederile 
prezentei hotărâri  vor fi aduse la cunoștința domnului Grozăvescu Tiberiu-
Ioan. 

Art.4. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Contabilitate, iar 
secretarul general al  comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Stoeneşti,  compartimentului responsabil cu 
punerea în executare  şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro. 
 
     INITIATOR 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
         Valeriu  ZĂULEȚ        Contrasemnează pentru legalitate 
              SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                          Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
Stoeneşti, 28 aprilie  2022 


