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Din 18 ianuarie 2019

privind: acordarea unui ajutor de inmormdntare in valoare de 500 lei din
bugetul local pe 2019, pentru persoanele - locuitori ai comunei
Tulnici care vor deceda irr anul 2019

Consiliul local al comunei Tulnici, judelul Vrancea, intrunit in
gedinld ordinard, la dutu de 18 ianuarie 2019

- analizflnd expunerea de motive gi proiectul de hotlrdre iniliat de

Primarul Comunei Tulnici, judeful Vrancea privind acordarea unui ajutor
de inmormdntare in valoare de 500 lei din bugetul local pe 2019, pentru

persoanele - locuitori ai comunei T'ulnici care vor deceda in anul 2019.

- viz6nd raportul doamnei Gaind Valerica, secretarul comunei
Tulnici, jude{ul Vrancea, gi ofi1er dle stare civilS, inregistrat sub nr. 165 din
9 ianuarie 2019 prin care propurne emiterea unui proiect de hotirdre
privind acordarea unui ajutor de inLmormdntare, din bugetul local pe 2019,
pentru persoanele - locuitori ai comunei Tulnici care vor deceda in anul
20t9;

- urmare a Raportului de ayizare al comisiei pentru programe de

dezvoltarc economico - sociala, buget - finante, administrarea domeniului
public si privat al comunei, agricultura, gospoddrie comunal[, protectia

mediului, servicii si comert.

- avand in vedere prevedorile Legii 27312006, privind finantele
publice locale, cu modific[rile si completdrile ulterioare;



- in temeiul art. 36 alin. l, af,:,.45 alin. l, art. I 15 alin. 1, lit. b) qi art.

lI7 din Legea nr. 21512001 privind administra\ia publica localS,

republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTATRA$TE:

Art. 1. Aprobd acordare& unLui ajutor de inmormAntare in valoare de

500 lei din bugetul local pe 2019, pentru persoanele - locuitori ai comunei
Tulnici care vor deceda in anul 2019.

Art. 2. Principala condilie, prentru acordarea sumei, ptevdzttd,la art.

1, este, ca la momentul decesului,, cel decedat sa fi avut domiciliul stabil
in comuna Tulnici, judelul Vranceal.

Art. 3. Ajutorul se acordd aparfindtorilor decedatului sau, in lipsa

acestora, oricdrei persoane care a asigurat serviciile funerate, cu condilia
prezentdrii documentelor justificatiive in original care sd ateste cheltuielile
de inmorm0ntare.

Art. 4. Suma prevdzutd la arrticolul 1 va fi alocata de la capitolul
bugetar,,Culturd, recreere si religie", subcapitolul bugetar,,Alte servicii in
domeniul culturii, recreerii si religiiei", articolul bugetar ,,Alte cheltuieli cu

bunuri si servicii".

Art. 5. Se imputerniceste primarul comunei Tulnici, dl. BoJu Aurel
s[ acorde acest ajutor de inmormdrLtare.

Art. 6. Ajutorul de deces, se acordd persoanelor care depun la
secretariatul primdriei, o cerere irrsotitd de acte doveditoare: copie dupd

certificatul de deces gi actele justificative din care sd rezulte gradul de

rudenie cu cel decedat.

Art. 7. Prevederile prezentei hot[rdri vor fi duse la indeplinire de

Primarul Comunei Tulnici, jude{ul Vrancea prin aparatul de specialitate gi
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