
ROMANIA 
 
JUDETUL GALATI  
 
PRIMARIA Oancea  

DISPOZITIA  
Nr. 100  din 28.06.2021  

privind acordarea dreptului la ajutorul de urgență 
dlui Cernea Gheorghe, CNP 1800108174511                                                                              

cu domiciliul in Oancea, str. Vărzăroaia nr. 13, comuna Oancea, judetul GALATI  

     Chiriloaie Victor - Primarul localitatii Oancea, Judetul GALATI  
   
         Avand in vedere: 

-           Prevederile art. 28  alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioară; 

-           Prevederile art.41, 42, 43,44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a pevederilor legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat; 

-           Pevederile HCL nr. 9 din 24 februarie 2011 privind aprobarea veniturilor potențiale provenite 
din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile unei familii precum și acordarea unor ajutoare de urgență persoanelor 
sau familiilor aflate în situații de necesitate; 

   -           Cererea nr. 1668 din 23.06.2021 depusa de dl Cernea Gheorghe, domiciliat în comuna 
Oancea, prin care solicită acordarea unui ajutor financiar necesar pentru acoperirea parțială a 
cheltuielilor de înmormântare a fratelui Cernea Spirache, persoană singură, beneficiară de ajutor 
social, Certificat de deces seria D.11 nr. 590097 din 19 iunie 2021 

   -            Referatul Compartimentului de Asistență Socială nr. 1710 din 28.06.2021 prin care se 
         propune acordarea unui ajutor de urgență dlui Cernea Gheorghe precum și documentele anexate 
         la cererea de acordare a ajutorului de inmormântare; 
 
         In temeiul art 155, art 196 alin (1), lit b), art 197 alin (4), art 199 alin (1) si (2), art 243 alin (1) lit 
a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
DISPUN: 

      Art 1  Se acorda dlui Cernea Gheorghe, CNP 1800108174511, cu domiciliul in Oancea, str. 
Vărzăroaia nr. 13, localitatea Oancea, judetul GALATI, în calitate de frate a defunctului Cernea 
Spirache, CNP 1770627174914 - persoană singură, beneficiară de venit minim garantat (VMG), un 
ajutor de urgență în cuantum de 1500 lei pentru achitarea parțială a costurilor de înmormântare. 
        Art. 2  Cuantumul ajutorului de urgență va fi plătit în numerar la casieria primăriei Oancea. 
        Art. 3 Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de compartimentul financiar – 
contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
      Art. 4  Secretarul genaral al comunei Oancea va asigura comunicarea prezentei dispoziții 
persoanelor interesate, prefectului județului Galați în vederea exercitării controlului de legalitate. 
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