
                                                      ROMÂNIA 
                                                        JUDETUL NEAMT 
                                                     CONSILIUL LOCAL AL 
                                                    COMUNEI GHERĂEŞTI 
 
 
                                                    H O T Ă R Â R E 
                            privind acordarea unui ajutor de înmormântare 
 
 Consiliul local al comunei Gherăeşti , judeŃul NeamŃ ; 
 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. d , al. 6 lit. a , pct. 2 din Legea 215 /2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea Guvernului României nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat  şi alte acte normative ce privesc acest domeniu; 
 Examinând cererile numiŃilor : 

  - Rotaru Maria domiciliată în comuna Gherăeşti, sat Gherăeşti, str. Salciei , înregistrată sub nr. 106 
/ 2011, prin care solicită ajutor de înmormântare în urma decesului numitului Stroescu Ioan; 
  - Bordianu Elisabeta , domiciliată   în comuna Gherăeşti, sat Gherăeştii Noi, înregistrată sub nr. 
611  /2011  prin care solicită ajutor de înmormântare în urma decesului numitei  Simion Agripina, motivat de 
faptul că veniturile acestor familii sunt minime şi nu pot acoperi  cheltuielile cu înmormântarea;  
 In temeiul dispoziŃiilor  art. 45 al. (1)  şi   art 115 al. 1  lit. b   din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior; 

 
                     H O T Ă R Ă Ş T E   : 
 
 Art.1 Se aprobă suma de 500 lei reprezentând ajutor de înmormântare pentru defunctul Stroescu  Ioan 
decedat la data de  27.12. 2010, în localitatea  Gherăeşti , JudeŃul NeamŃ  ,  mamei Rotaru Maria  cu domiciliul în  
satul  Gherăeşti, comuna Gherăeşti, judetul NeamŃ . 
 Art. 2. Se aprobă suma de 500 lei reprezentând  ajutor de înmormântare pentru defuncta Simion Agripina, 
decedată la data de 05.02.2011  în localitatea Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ,  fiicei Bordianu Elisabeta, domiciliată în 
comuna Gherăeşti, satul Gherăeştii Noi ,  JudeŃul NeamŃ.  
 Art.3 Biroul  financiar- contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor, instituŃiilor şi autorităŃilor interesate. 
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