ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 19
privind acordarea unui ajutor financiar tănărului Barbu Lucian
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 35,
judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 18 februarie 2020, având în vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 21/2020 și referatul de aprobare nr. 2494/29.01.2020 a primarului municipiului
Medgidia în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate al DAS nr. 2187/27.01.2020 întocmit în susținerea proiectului de hotarâre și având la bază
cererea nr. 2066/23.01.2020 aparținând doamnei Barbu Constanța, cu domiciliul în Medgidia str. Mihai Bravu nr. 17, bl. VS 22, ap.
28, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență necesar pentru tratarea fiului său Barbu Lucian în vărstă de 19 ani, Spitalului
Universitar din Essen Germania însoțită de documentația specifică, precum și biletul de ieșire din Spitalul Clinic de Urgență,,
Bagdasar- Arseni” București din care rezultă diagnosticul: Tumoră de clivus cu extensie selară, supraselară, în sinusurile
cavernoase bilateral în celsfenoidal în celulu atmoidale posterioare și la nivelul peretelui posterior al orbitei drepte-ablație
cvasitotală sub microscopul operator, documentele medicale și ancheta socio medicală efectuată și inregistrată sub nr.
2187/27.01.2020 de către Direcția de asistență socială ,
- HCL privind aprobarea BVC nr.17/18.02.2020
- prevederile art. 15 alin.(1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare coroborat cu
art. 47 alin.(1) din Constituția României;
- prevederile art. 28 alin.(2) și alin.(5) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,
art. 41-45 din N.M de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 aprobată prin HG nr. 50/2001 cu modificările și completările
ulteriare;
- anexa 2- Capitolul II ,,Cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti, pct. 10 lit. f din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- prevederile Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și
completările ulterioare;
- raportul de specialitate emis sub nr. 3505/07.02.2020 întocmit de compartiment relații publice si presă privind îndeplinirea
cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională; Aviz comisii A,C,D.
In temeiul art. 75 alin.(1) lit.b), art. 84, art. 87 alin.(1),(2) și (3) coroborat cu art. 88 și art. 105, alin.(1), art. 129 alin.(2)
lit.d) și alin (7) lit b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se apobă acordarea unui ajutor financiar tânărului Barbu Lucian în sumă de 15.000 de Euro,
contravaloarea în lei la cursul BNR, în vederea acoperirii unei părți din costul intervenției medicale de specialitate –
radioterapie cu protoni în cadrul Spitalului Universitar din Essen, Germania, care se va efectua în sistem privat/clinică
privată.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului Medgidia pe anul 2020, de la
capitolul bugetar asistenta sociala 68025050, în baza documentelor justificative ce vor fi prezentate de beneficiar , în
conformitate cu actele normative în vigoare.
Art. 2 (1) Pentru suma alocată conform art.1 din prezenta hotărâre beneficiarul va face dovada catre Direcția
economică/DAS în termen de 30 de zile cu documente justificative din care să rezulte că ajutorul acordat a fost utilizat
conform scopului medical acordat.
(2) În condițiile în care beneficiarul nu poate dovedi modul în care a utilizat ajutorul acordat, sau a dat o altă
destinație acestuia, va da dreptul instituției să constituie debit și să declașeze procedurile legale de recuperare .
Art. 3 – Monitorizarea cazului precum si obținerea documentelor justificative se va face de către DAS iar
Direcția economică va efectua plata sumei alocate conform art. 1 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre, anexa și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului
Județ Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, act administrativ ce devine aplicabil în condițiile legii,
Primarului Municipiului Medgidia, Direcției economice , DAS și factorilor interesați precum și compartimentului
informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință
publică.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru din numărul de 18 consilieri prezenți la ședință( lipsește dnul consilier Parpala F.) și
un număr de 19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar, 1 ex DAS, 1 ex Directia economică – Serviciul
Buget Contabilitate Afisat CI Red 5 ex
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