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privind stabilirea cuantumului ajutorului de înmormântare acordat din bugetul local la finanţarea 

cheltuielilor de înmormântare a persoanelor fără aparţinători şi fără venituri 

 

 

Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul Serviciului public de asistenţă 

socială din cadrul UAT Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 

administraţia publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism; 

Luând în dezbatere expunerea de motive întocmită de primarul oraşului, dl Tóth Sándor prin 

care propune Consiliului Local  aprobarea unor situaţii speciale în care mai pot fi acordate ajutoare de 

urgenţă, în afara celor prevazute la art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001, pentru persoanele care nu 

intră sub incidenţa acestei legi şi care sunt într-o situaţie deosebită, determinată de o situaţie 

exceptională;  

Prevederile art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; 

În temeiul art. 45 alin. l din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. l. Se stabileşte suma de 800 de lei, ca şi cuantum al ajutorului  alocat din bugetul local 

pentru finanţarea cheltuielilor de înmormântare în cazul decesului unor persoane fără aparţinători, fără 

venituri, care nu sunt asiguraţi ai sistemului public de pensii şi care au domiciliul sau reşedinţa în  

UAT Miercurea Nirajului; 

Art. 2. Ajutorul de deces se va acorda în natură şi contravaloarea va fi achitată furnizorului de 

servicii funerare şi se va efectua prin dispoziţia primarului, pe baza unei anchete sociale efectuată de 

serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul, secretarul oraşului, 

serviciului public de asistenţă socială şi Seviciul de buget-finanţe şi resurse umane. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştiinţă publică. 
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