
                  

 
 

                                                                                                                                     

Proiect 

                                                               DECIZIE   

  Nr. _____ din __ _________ 2019 
 

                 Cu privire la acordarea ajutorului material unic 

 

 

În temeiul art. 14 alin. (1,2), lit. n) al Legii nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală; Regulamentului privind 

constituirea fondului de rezervă al Primăriei comunei Cărpineni şi 

utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia Consiliului comunei 

Cărpineni nr.11/06 din 14.12.2017; examinînd materialele Comisiei 

Economică, Juridică, Drept și Disciplină, privind situatia socialment-

vulnerabilă a unor cetaţeni din comuna Cărpineni 

 

                                       DECIDE: 

 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2019, din fondul de  

rezervă al Primăriei comunei Cărpineni conform anexei. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna  

Burcă Natalia, contabil-şef la Primăria comunei Cărpineni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  

dlui Cărpineanu Ion, primarul comunei Cărpineni. 
 

 

 

 

 

 

  Președintele ședinței 

              

  Contrasemnează: 

  Secretarul  

  Consiliului comunei Cărpineni    Victor Decuseară 
 

 



       

   
Anexa 

deciziei Consiliului comunei Cărpineni 

Nr. ______  din___  _________2019 

                                                     

                                    Lista persoanelor  beneficiare  de  ajutor material unic 
 

Nr. 
d/o 

Nume, Prenume Adresa Suma (lei) Menţiuni 

1 Dumitru  Tîrsînă  s.Horjești     3200 Din fondul de 

rezervă 
2 Balan  Maria s.Horjești    5000 Din fondul de 

rezervă 
3 Păpușă  Vera com.Cărpineni    1800 Din fondul de 

amenajare a 

teritoriului 
4 Ciugureanu Sergiu com.Cărpineni    8000 Din fondul de 

amenajare a 

teritoriului 
5 Buhnă  Ion com.Cărpineni   10000 Din fondul de 

rezervă 

                   Președintele ședinței  

        Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni    Victor Decuseară 

Executor: 

Contabil șef 

Burcă Natalia 

Coordonat:  

Contabil șef 

Burcă Natalia   __________________ 

                   (semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 7  martie 2019 

la proiectul de decizie nr.    din ___________2019 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Dumitru Tărsînă care solicită 

ajutor financiar în urma incendiului care s-a produs în gospodăria sa” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2019, din fondul de  

rezervă al Primăriei comunei Cărpineni conform anexei. 

. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

                (semnătura) 

 



           

 
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 7  martie 2019 

la proiectul de decizie nr.    din ___________2019 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Balan Maria , care solicită 

ajutor financiar în urma incendiului care s-a produs în gospodăria sa” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2019, din fondul de  

rezervă al Primăriei comunei Cărpineni conform anexei. 

. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

                (semnătura) 

 

 



           

 
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 7  martie 2019 

la proiectul de decizie nr.    din ___________2019 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Păpușă Vera , care solicită 

ajutor financiar pentru reconstrucția izvorului din sectorul ”capătul 

satului”, din com. Cărpineni” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2019, din fondul de  

amenajare a teritoriului al Primăriei comunei Cărpineni conform 

anexei. 

. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

                (semnătura) 

 

 

 



           

 
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 7  martie 2019 

la proiectul de decizie nr.    din ___________2019 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Ciugureanu Sergiu , 

care solicită ajutor financiar pentru reconstrucția izvorului din 

sectorul „Topor”” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2019, din fondul de  

amenajare a teritoriului al Primăriei comunei Cărpineni conform 

anexei. 

. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

                (semnătura) 

 



           

 
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 7  martie 2019 

la proiectul de decizie nr.    din ___________2019 

„Cu privire la examinarea cererii cet.Buhnă Ion , care solicită ajutor 

financiar pentru a pleca peste hotare la o investigație medicală cu 

fiica sa Buhnă Alina” 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2019, din fondul de  

rezervă al Primăriei comunei Cărpineni conform anexei. 

. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

                (semnătura) 


