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Privind acordarea unui ajutor de deces

Nicoleta Vrabie, primarul„ comunei Pestera, cu sediul în comuna Peştera, str.Izvorului, nr.25, în
calitate de şef al aparatului propriu de specialitate, având în vedere:

— cererea domnului Stan Laurenţiu, CNP 1690406134009, domiciliat în sat Ivrinezu Mare, str.
Baciului , nr. 8, comuna Peştera, judeţul Constanţa, înregistrată sub nr. 1979/ 19.03.2021 prin care
solicită acordarea unui ajutor de deces in urma decesului numitei Pîrlici Iuliana, CNP 2520510134018,
decedată la data de 12.03.2021, conform actului de deces nr. 1153 din 13 martie 2021 şi a certificatului
de deces D.11, Nr. 177822, eliberat de Primăria Municipiului Constanţa, cu ultimul domiciliu în satIvrinezuMare, str. Monumentului, nr. 5, comuna Peştera, judeţul Constanţa.

- referatul intocmit de compartimentul de stare civilă si asistenţă socială,
- certificat deces Seria D.11 Nr. 177822; :
- factura de cheltuieli nr. CSL 236

Tinând seama de:
— art 28, alin 4,5 din Lg 416/2001 privind ajutorul social, coroborat cu art.46,47,48, din HG 50/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001.
- dispoziţiile HCL nr.78/27.07.2011, privind modifcarea anexei la HCL 20/2010 pentru aprobarea

metodologiei de acordare a unor ajutoare de urgentă pentru depasirea situatiei de criza care pot duce la
marginalizare şi excluziune socială;

— dispozitiile art.243 alin.1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art 154, alin 1, art 155, alin 1 lit a si alin.2 lit.c, art 196 alin.2 lit b si art.197 alin.1 din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispun:
Art.1. — Se acordă ajutor de deces în sumă de 2000 lei domnului Stan Laurenţiu, CNP

1690406134009, domiciliat în sat Ivrinezu Mare, str. Baciului, nr. 8, comuna Pestera, judeţul Constanţa,
in urma decesului defunctei Pîrlici Iuliana, CNP 2520510134018, decedată la data de 12.03.2021,
conform actului de deces nr. 1153 din 13 martie 2021 şi a certificatului de deces D.11 Nr. 177822,
eliberat de Primăria Municipiului Constanţa, cu ultimul domiciliu în localitatea sat Ivrinezu Mare, str.
Monumentului, nr.5, comuna Peştera, judeţul Constanţa. *

Art.2. — Drepturile stabilite la art.1 se ridică de beneficiar de la casieria primăriei.
Art.3.- Documentele care stau la baza emiterii prezentei dispozitii se pastrează la compartimentele

de specialitate.
Art.4 — Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul şi

contabilul comunei.
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