
 

 

ROMÂNIA          (nu produce efecte juridice)* 

JUDEŢUL MUREŞ               

Comuna Sâncraiu de Mureș             

Nr. 14.038 din 15.09.2021                    

                                                                                                                                                                                     

Referat de aprobare  

 

privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Puți Margit, în calitate de părinte a minorei 

Puți Orsolya, născută la data de 06.04.2016, pentru achiziționarea unui cărucior pentru copil 

cu dizabilități  

 

 

 

Având în vedere: 

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență Socială și înregistrat sub nr. 

13.990 din 14.09.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar/material d-nei Puti Margit, în 

calitate de părinte a minorei Puți Orsolya, născută la data de 06.04.2016, sprijin financiar ce urmează a 

fi folosit pentru achiziționarea unui cărucior pentru copii cu dizabilități; 

Ținând cont de Evaluarea socio- materială a minorei: Puți Orsolya, în vârstă de 5 ani, este minor 

cu dizabilități conform Certificatului medical nr.27724/EC/13.05.2021, emis de Consiliul Județean 

Mureș, încadrată în gradul grav cu asistent personal. Conform actelor medicale, minora nu este 

deplasabilă având retard sever în dezvoltarea neuromotorie și este dependentă de transportarea ei cu un 

cărucior adaptat dizabilității. Având în vedere Planul individual de recuperare, minora este înscrisă la 

Școala Incluzivă nr. 2, centrul 1, pentru copii cu deficiențe, situat în Mun.Tg-Mureș, B-dul 1 

Decembrie, nr.32, unde va urma cursurile preșcolare. Pentru ca minora să poată fi deplasată are nevoie 

de un cărucior pentru copii cu dizabilități. 

Vă rugăm a lua act de această problemă şi pe cale de consecinţă să adoptaţi hotărârea de 

consiliu local. 

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ, 

Budian Petru Ionuț 

                      

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A                Proiect de hotărâre  

JUDEŢUL MUREŞ                                                  Avizat  pentru legalitate                                                   

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                          p.Secretar general al UAT              

CONSILIUL LOCAL            jrs. Băiețan Alina - Mariana  

 

 

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr…..                                                           
privind acordarea unui sprijin financiar d-nei Puți Margit, în calitate de părinte a minorei 

Puți Orsolya, născută la data de 06.04.2016, pentru achiziționarea unui cărucior pentru copil 

cu dizabilități  

 

 

Consiliul local al Comunei Sâncraiu de Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând referatul de aprobare nr. 14.038 din 15.09.2021, iniţiat de Primarul Comunei Sâncraiu 

de Mureș ; 

        Raportul de specialitate nr. 13.990 din 14.09.2021 privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar/material d-nei Puti Margit pentru achiziționarea unui cărucior pentru copil cu dizabilități; 

Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sâncraiu 

de Mureș; 

Prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

Raportat la Hotărârea Consiliului Local Sâncraiu de Mureș  nr. 43/25.08.2015 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare excepţionale; 

Ținând cont de Evaluarea socio- materială a minorei: Puți Orsolya, în vârstă de 5 ani, este minor 

cu dizabilități conform Certificatului medical nr.27724/EC/13.05.2021, emis de Consiliul Județean 

Mureș, încadrată în gradul grav cu asistent personal. Conform actelor medicale, minora nu este 

deplasabilă având retard sever în dezvoltarea neuromotorie și este dependentă de transportarea ei cu un 

cărucior adaptat dizabilității. Având în vedere Planul individual de recuperare, minora este înscrisă la 

Școala Incluzivă nr. 2, centrul 1, pentru copii cu deficiențe, situat în Mun.Tg-Mureș, B-dul 1 

Decembrie, nr.32, unde va urma cursurile preșcolare.  

 

În temeiul art. 133 alin 1, art. 139 alin. 1 si art.196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

CONSILIUL LOCAL SÂNCRAIU DE MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ 
H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă/Nu se aprobă acordarea unui sprijin financiar d-nei Puți Margareta, în calitate de 

părinte a minorei Puți Orsolya, născută la data de 06.04.2016, sprijinul financiar fiind acordat în 

vederea achiziționării unui cărucior pentru copii cu dizabilități. 

Art.2. Sprijinul financiar alocat este de 3.000 lei și va fi folosit de către beneficiar exclusiv în 

vederea achiziționării unui cărucior pentru copii cu dizabilități. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul  

Comunei Sâncraiu de Mureș prin Compartimentul Biroul Financiar Contabil și Achiziții Publice. 

     Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica factorilor interesați  și spre știință  Instituției Prefectului  

Județul Mureș, în vederea exercitării controlului  cu privire la legalitate. 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din .............,cu 

respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și ... împotrivă,din totalul de 

15  consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la ședință.       

    

INIȚIATOR PROIECT 

Primar 

Budian Petru Ionuț 

 



 

 

 

 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA  A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.55/2019 

Nr. 

Crt. 

 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/A

N 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii ¹)   

2 Comunicarea către primarul comunei²)   

3 Comunicarea către prefectul județului³)   

4 Aducerea la cunoștință publică⁴⁺⁵)   

5 Comunicarea,numai în cazul celei cu caracter individual⁴⁺⁵)   

6 Hotărârea devine obligatorie⁶sau produce efecte juridice⁷),după 

caz 
  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

¹⁾ art.139 alin.(1): „În exercitarea atribuțiilor ce ii revin,consiliului local adoptă hotărâri,cu majoritatea absolută sau 

simplă,după caz.‟ 

²⁾ art.197 alin.(2):„Hotărârile consiliului local se comunică primarului.‟ 

³⁾ art.197 alin.(1),adaptat:Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

⁴⁾ art.197 alin.(4): Hotărârile...se aduc la cunoștință publică și se comunică,în condițiile legii,prin grija secretarului general 

al comunei.; 

⁵⁾ art.199 alin.(1):„Comunicarea hotărârilor.....cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.‟; 

⁶⁾ art.198 alin.(1): „Hotărârile.......cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.‟; 

⁷⁾ art.199 alin.(2):„Hotărârile .......cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanelor 

cărora li se adresează.‟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produce efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute     

       Din  OUG.nr.57/2019 privind codul Administrativ  
 



 

  

   

 

 

 

 
 

 
 


