
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA 
 
 

 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 29.12.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 16625/29.12.2021 prin care s-a 
propus acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana 

 
Având in vedere: 

- Cererile doamnei Ardeleanu Iuliana, inregistrate la UAT Budila sub nr.9812/29.06.2021, 
10719/26.07.2021, 13792/15.10.2021, 15884/29.06.2021 

- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

- art. 41, 42, 43, 44 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- pct. 10 lit. c) al Capitolului II din Anexa 2 la Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- art. 11 lit. c), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 129 alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 
140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana, nascuta in data 

de  , cu domiciliul din cartea de identitate in comuna Budila nr.  , judetul Brasov, constand in bunuri de 
stricta necesitate si alimente in valoare de 3000 lei. 

Art. 2. Compartimentul Asistenta Sociala va intocmi ancheta sociala pana in data de 5.01.2022, 
in vederea identificarii bunurilor necesare. 



Art. 3. Bunurile si alimentele mentionate prin ancheta sociala ca fiind de stricta necesitate se vor 
achizitiona de Primaria Comunei Budila si se vor preda doamnei Ardeleanu Iuliana, prin grija 
Compartimentului Asistenta Sociala si a viceprimarului comunei Budila, in baza unui proces-verbal de 
predare-primire. 

Art. 4. Doamna Ardeleanu Iuliana isi va asuma raspunderea de a nu intraina bunurile primite ca 
ajutor de prima urgenta. 
 Art. 5. Prevederile hotararii vor fi duse la indeplinire de catre doamna Caldare Erika, doamna 
Szekely Jessika, Biroul Financiar Contabil si viceprimarul comunei Budila.        

Art. 6. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul   
www.budila.ro, va fi comunicată primarului comunei Budila, viceprimarului comunei Budila, doamnei 
Ardeleanu Iuliana, Compartimentului Asistenta Sociala, Compartimentului Achizitii Publice, Biroului 
Financiar Contabil si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, de catre Secretarul general al comunei Budila. 
 
 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 SI 3 

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

                                               Nr. 16625/29.12.2021 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana 
 

 
 
Având in vedere: 

- Cererile doamnei Ardeleanu Iuliana, inregistrate la UAT Budila sub nr.9812/29.06.2021, 
10719/26.07.2021, 13792/15.10.2021, 15884/29.06.2021 

- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

- art. 41, 42, 43, 44 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- pct. 10 lit. c) al Capitolului II din Anexa 2 la Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu 
modificarile si completarile ulterioare,  

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- art. 11 lit. c), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand 
cont de faptul ca s-au mai analizat cererile doamnei Ardeleanu Iuliana si in alte sedinte de 
consiliu, iar aceasta a depus alte cereri, este necesara dezbaterea proiectului de hotarare privind 
acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana, in Consiliul Local. 

 
PRIMAR, 

MARSAVELA IRIMIA 
  
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 
 

privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana 
 

 
 
Având in vedere: 

- Cererile doamnei Ardeleanu Iuliana, inregistrate la UAT Budila sub nr.9812/29.06.2021, 
10719/26.07.2021, 13792/15.10.2021, 15884/29.06.2021 

- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

- art. 41, 42, 43, 44 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- pct. 10 lit. c) al Capitolului II din Anexa 2 la Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale,cu modificarile si completarile ulterioare,  

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

- art. 11 lit. c), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- faptul ca este beneficiara a Legii 416/2001, propun dezbaterea proiectului de hotarare 
privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ardeleanu Iuliana, in Consiliul 
Local. 

 
 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


