
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
Din .06.2017 

Privind: acordarea unui ajutor de urgenţă  doamnei MELINTE NADIA 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae,Primar, al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului: 31670/14.06.2017; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în sedinta de ordinar ă  în data 

Având în vedere: 
-expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 31671/14.06.2017; 
- raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia General Economica- Serviciul Buget-

contabilitate, înregistrat sub nr. 3 1 672/1 4.06.20 1 7; 
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 
In baza prevederilor 

Cap.I, art.1, pct.1 din Anexa la HCL nr.2581 29.12.2014 privind aprobarea 
regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgen ţă, altele decât cele stabilite de art.28 din 
Legea 4 1 6/200 1 privind venitul minim garantat cu modific ările si completările ulterioare: 

-art.59 din Legea bugetului de stat nr.6/2017 
-art.28,alin.(2) din Legea nr.1 15/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat 
-art.15, alin.1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finantele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 
-art. 45, alin. 1 si art.1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

locală, cu modificările si completările ulterioare. 

HOT Ă R Ă TE: 

Art.1 .(1)- Se acord ă  un ajutor de urgenţă  în cuantum de 20.000 lei doamnei 
MELINTE NADIA, în scopul acoperirii cheltuielilor cu investiga ţiile medicale, internări, 
tratamente medicale de lung ă  durată  şi cu operaţia la coloană  vertebrală  a fiicei Melinte 
Carmen Georgiana. 

(2)-Suma se aloc ă  din bugetul local pentru anul 2017 si finanţarea se va face din cadrul: 
- CAP.68.02-Asigurări si asistenţă  socială , 
- art.57.02-Ajutoare sociale 

Art.2 -Prezenta hotărâre va fi dus ă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.3-Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija Secretarului Municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR 

Jr. Valerica Fotache 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.3 1671/14.06.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: acordarea unui ajutor de urgen ţă  doamnei MELINTE NADIA 

Prin Cererea înregistrat ă  sub nr.29397/3 1 .05.201 7 doamna MELINTE NADIA, 
domiciliată  în Tecuci, , str. Matei Basarab, nr.27A, a solicitat acordarea unui ajutor financiar 
pentru acoperirea cheltuielilor cu investiga ţiile medicale, internări, tratamente medicale de 
lungă  durată  şi cu operaţia la coloană  vertebrală, a fiicei Melinte Carmen Georgiana. 

Potrivit anchetei sociale efectuate de Serviciul Public Local de Asistent ă  Socială  
Tecuci doamna MELINTE NADIA 1ocuiete într-un imobil, proprietatea so ţului,Melinte 
Nelu-Florin şi a mamei decedate, Melinte Maria, compus din 6 camere ,baie, buc ătărie, 
mobilat si utilat cu bunuri de strietă  necesitate, în condiţii bune de igienă, împreună  cu fiica 
Melinte Carmen Georgiana în vârst ă  de 1 5 ani, elevă  în clasa a IX-a, în cadrul Colegiului 
Naţional Spiru Haret Tecuci si cu fiica Melinte Ioana-Adelina, în vârst ă  de 10 ani, elevă . 
Incălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece se realizeaz ă  cu centrală  pe gaz. 

Venitul doamnei MELINTE NADIA este salariul in cuantum de 1293.00, şi salariul 
soţului Melinte Nelu-Florin în cuantum de 293 1.00 lei. 

Suma necesară  acordării ajutorului de urgen ţă  va fi suportată  din bugetul local. 
Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre 

în forma propusă . 

PRIMAR, 
Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

UAT MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA ECONOMICĂ  

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR.31672/ 14.06.2017 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă  doamnei 
MELINTE NADIA 

Prin Cererea înregistrat ă  sub nr.29397/3 1 .05.2017 doamna MELINTE NADIA, 
domiciliată  în Tecuci, str. Matei Basarab, rir.27A, a solicitat acordarea unui ajutor financiar 
pentru acoperirea cheltuielilor cu investiga ţiile medicale, internări, tratamente medicale de 
lungă  durată  şi cu operaţia la coloană  vertebrală, a fiicei Melinte Carmen Georgiana. 

Potrivit anchetei sociale efectuate de Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială  
Tecuci doamna MELINTE NADIA 1ocuiete într-un imobil, proprietatea so ţului,Melinte 
Nelu-Florin şi a mamei decedate, Melinte Maria, compus din 6 carnere ,baie, buc ătărie, 
mobilat si utilat cu bunuri de strict ă  necesitate, în condiţii bune de igienă, împreună  cu fiica 
Melinte Carmen Georgiana în vârst ă  de 1 5 ani, elevă  în clasa a IX-a, în cadrul Colegiului 
NaţionalSpiru HaretTecuci si cu fiica Melinte Ioana-Adelina, în vârst ă  de 10 ani, elevă . 
Incălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece se realizeaz ă  cu centrală  pe gaz. 

Veniturile familiei MEL]NTE, este salariul doamnei MELINTE NADIA în cuantum 
de 1283.00 şi salariul soţului Melinte Nelu-Florin în cuantum de 293 1.00 lei. 

Fiica Melinte Carmen Georgiana este diagnosticat ă  cu scolioză  ideopatică  operată  cu 
implant APIFIX, şi încadrată  în grad de handicap accentuat. 

Conform adeverinţelor eliberate de Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, anexate , în 
copie doamna Melinte Nadia figureaz ă  în evidenţele fiscale cu venituri salariale sau asimilate 
salariilor, iar domnul Melinte Nelu Florin nu figureaz ă  în evidenţele fiscale cu venituri. 

Conform extrasului de rol de la BUIES-PF şi adeverinţei de la Registrul Agricol din 
cadrul UAT Tecuci rezult ă  că  proprietari ai imobilului situat în strada str. Matei Basarab, 
nr.27A,figurează  Melinte Nelu-Florin şi a mama decedat ă, Melinte Maria, cu teren în 
suprafaţă  de 0.0345 ha, din care curţi construcţii de 0.0345 ha pe raza Municipiului Tecuci,nu 
figurează  cu alte bunuri. 

Conform adeverinţei eliberate de Spitalul Monza Bucure şti,anexată  în copie,costul 
intervenţiei chirurgicale este de 49500 lei şi nu include costul investiga ţiilor preoperatorii. 

Datorită  timpului foarte scurt şi în regim de urgenţă  nu reuete să  acopere cheltuielile 
cu operaţia la coloană  vertebrală,şi are nevoie urgent ă. Finantarea va fi facut ă  din CAP.68.02-
Asigurări si asistenţă  socială ,art.57.02-Ajutoare sociale. 

Potrivit prevederilor art. 3 6, alin.6, pct.2,din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia 
publică  locală, republicată  în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare Consiliul 
Local asigură  furnizarea serviciilor publice pentru persoanele si familiile aflate în nevoie 
socială . 

Suma necesară  acordării ajutorului de urgenţă  va fi suportată  din bugetul local. 
Având în vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hotărâre îndep1inete 

condiţiile de legalitate. 

DIRECTOR CONOMIC 	
Întocmit, Ţăpoi 	eta 1 	

ec. GraurDiana Alina 



ROIv1AN1A 
J1JD[ ŢUL GALAŢ I 

(()11JI)1 LOCAL T1CUC1 

SlRV1C11,JL 1UBL1C LOCAL 
DE, ASISTINTA SOCIALA 
NR. 4566/12.06.207 	 ; 

805300 TECUCT slr. Elviia Doanina, nr.2, 
Tel. /lix: 0236-20052 

c-inaii : priniz(amunicipiul(ciici.ro 
JVEB: ţV )V ţy./JriIll(11iukCIILi. ro 

c-mail :asistenta socialia)ni unicipiii I ccuci. ro 

MUN1C1FWL TECUCI 
r 	

PRIMI 
Catrc, 	 Nr.  

Priinaria Municipiului Tee lqitia—  L  

, In atentia: D-lui Prirnar, Hurdubae Catalin-Constantin 
Referitor Ia: petitia doamnei Melinte Nadia inregistra(a suh nr. 
29397/31.05.2017 
Document emis de: Serviciui Public Local de Asistenta Soci aia 

Subsemnatele Ilinca Cristina si Marin Daniela, salariate in cadrul Serviciului Puhlic Local (le 
Asisterita Sociala, arn efectuat prezenta ancheta sociala pentru doamna Melinte Nadia, ca urniare a 
petitiei acesteia inregistrata la Primaria mun. Tecuci sub nr. 29397131.05.2017 prin care solici(a uii 
ajutor financiar, unde arn constatat urmatoarele: 

1)ate despre locuinta: 
Doamna Melinte Nadia locuieste in mun. Fecuci, str. Matei Basarab nr. 27A, iritr-un iniohil, 

ptoprietatea sotului, Melinte Nelu-Florin si a mamei decedate, Melinte Maria, cornpus din 6 carnere, 
hucatarie, baie, corepunzator mobilat si utilat, in conditii bune de igiena, iar incalzirea 1 ocuintci, pe 
perioada sezonului rece, se realizeaza cu centrala pe gaz metan. 
1)ate despre inembrii familiei: 

- Melinte Nadia, in varsta de 41 ani, salariata; 
- sotul, Melinte Nelu-Florin, in varsta de 41 ani, salariat; 

- fiica, Melinte Carrnen-Georgeana, in varsta de 15 ani, eleva in clasa aIX-u in cadrul 
Co legi ului National Spiru Flaret Tecuci; 

- fiica, Melinte loana-Adelina, in varsta de 1 O ani, eleva. 
Doamna Melinte Naclia declara ca atat aceasta cat si sotul, Melinte Nelu-Florin, si fiica, 

Melinte Ioana-Adelina, nu au probleme deosebite de sanatate. 
Fiica, Melinte Carmen-Georgeana, are probleme deosehite de sanatate, fiind diagnosticata Cu 

sc()li()za ideopatica a adolescentului operata cu implant sistern APIFIX, este incadrata in grad de 
haiid icap accentuat. 
Vcniturile familiei: 

Venitul Iunar al Farnilici Melinte este constituit din salariul s()tiei, Melinte Nadia, in cuanturn de 
1.283 lci, si salariul sotului, Melinte Nelu-Florin, in cuantum de 2.931 lei. 

Conform adeverintci dc venit eliberate de Serviciul Fiscrtl Municipal Tecuci, anexata in c()pie, 
clomnul Melinte Nelu-Florin nu figureaza in evidentele fiscale cii venituri. 

Conforrn adeverintci dc vcnit eiiberate de Serviciul 1iscal Municipal Tecuci, anexata in c()pie, 
doarnni Meiinte Nadia figurcaza in cvidentele fiscale cu venitiiri salariale sau asimilate salariilor. 
Al(c aspccte constatatc: 

Conforrn adcvciintci ciihciate de BUIES_1)1: si Rcgis(rul Agricol din cadriil IJA1 Iccitci, 
aiicxata in c()pie, proprictari ai imohilului sitLiat in rnun. lccuci, str Matei Basarah nr. 27A figurcaza 
ctoninul Melinte NcIu-Florin si rnaina decedata, Mclinte Maiia, cu tcrcn in suprafata dc 0,()345 ha, clin 
caie ciirti-constructii in supiathta dc 0,0,345 ha. iiLi Figutcazu cu ulie liuiiuri. 



ConIrm actelor mcdiculc, uncxutc in copie, minoni Mcl inlc (rmen-Gorgeanu i cs(u, ii 
rcgim dc urgenta, intcrvenlic chirurgicuiu dc extragere a implaniffliii A P1 iIX si impi ;ii 1:irc;i l iflC 

instrumentatii definitive, ca urmarc u situutici RISSER. 
Coniorm adeverintci elibcrat dc Spituiul Monza ucurcsti, uiicxula in c()pic, costul iiilcrvc-n(ki 

chirurgicale este de 49.5()0 lci si nu inclucic costul investigatiilor prcoperatorii. 
Doamna Melinte Nadia dcclara ca nu rcuseste, intr-un timp biartc sci.irt si in regini tic iircnl;i, 

su stranga suma necesara, notiv pcntru carc s()licita un ajutor finunciur. 
Avand in vedere celc constatatc, propunem acordarea unui ujutor dc urgenta doan inci Mciiiilc 

Nadia conform prevederilor Capitolului I, urt. 1, pct. i., din Ancxa !u l I.C.L. nr. 258/29. 1 2.() l l priviiicl 
uprobarea regulamentului de acordarc a ujutoarclor de urgenta, allelc dccat cele stabilite dc ;nl. 2 din 
1 cgca nr. 416/2001 privind venilul ininim garantat, cu modifcarilc si completarile u1terioar. 

Director executy-.. 	 Intocmit, 
Manole Marjă 	 Ilinca Cristina 

Mrin Daniela 
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Subscinaia 	MH IN l L NAI)IA. , domiciliaia iii localitatca . 	cie1j , sl 	Malci 
Basarab, ui 	î i jud ( t1iii silariata d U A 1 1 c uc; diii uiul 2008, in l 1 	P1 
rrin ic a coi  Jul ui M L1 .1 Ni 1 ( ARMLN ( 1( )R( l A NA , Iiind nd dc scolioxa 
idcopotica a adolesccntului operai a cu iinplant sisieni A.RI l 1 X , operata in anul 2015, prin 
prcxcn to va rog sa rna sprij in i ii si sanii acorduti 011 aj uto /i nanciar , in vedcrea supuneri i 
copilului la ii noua micrvcnlic CIHIul:gicala cu priVlrc Ia SC( )LIOZA OPE.RATA. STLNOZA 
IA1RO(iLNA DL CANĂL SPINAI. PRIN IMPLAN1 M LJA.LIC . Aceasta intcivcnlic 
chirurgicola iinpl ica extragcreo implantului A P1 lI.X si determina irnplanlarca unci 
instrun)cnloi dcfinitivc , ca urniare asituatici R1SSLR ( (.)PR1REA CRESTLRI.1) drept 
pcntru carc nint aI]u in situatio c.lc a nu face fi.ia situal.ici cxistcntc con•form actelot: - 

Ancxcx in C()1)ii la prezcnla acte medicale alc starii cle sanatate ale copilului 

- 1ISA DL LXAMINARE NR.14283 DIN 30.()5.2()17 cmisa de Spitalul clinic de ortopedic 
tiaumato Iogi c 1 O l SOR Bucurcsti 
- A1)LVLRIN1A NR.484 1.)IN 30.05.2017 cmisacle SR1IAJUL MONZA BUCURLS11 

RADIOGRAIIL 

Va in u 1 tuincsc anticipat 

3 l 05.2017 	 e 	ara, 

V/C/UL PUSL/C LOCAL 

:J)À S i S T N le TECUC/j 


