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Din 29 ian watrie 2AZ0

privind: acordarea unui ajutor de inmormAntare in valoare de 500 lei din
bugetul local pe 2020, pentru persoanele - locuitori ai comunei

Tulnici care vor deceda in anul 2020

Consiliul local al comunei Tulnici, judelul Vrancea, tntrunit in
Sedinld ordinard, la data de 29 ianuarie 2,020

- analizdnd raportul de specialitate al doamnei Bulimej LenuJa, $ef
Birou Economic 9i Administrativ in cadrul aparatului de speci alitate al

Primarului comunei Tulnici, jude{ul Vrancea, inregistrat sub nr. 7102 din
16 decembrie 2019 insolit de proiectul de hotlr6re nr. 2g din 16

decembrie 2019 privind acordarea unui ajutor de inmormdntare care va fr

suportat din bugetul local al comunei Tulnici, judelul Vrancea, pe anul

2020, pentru persoanele - locuitori ai comunei Tulnici care vor deceda in
anul 2020, precum gi referatul de aprobare al Primarului comunei Tulnici.

inregistrat sub nr. 7 102 din I 6 decembrie Z0l9 .

' vilzdnd Raportul de avizare al ccmisiei pentru programe de

dezvoltate economico -soc iala, buget - finante, administrarea domeniului

public si privat al comunei, agricultura, gospoddrie comunal[, protectia

mediului, servicii gi comerf.

- avdnd in
publice locale, cu

- in temeiul
"a", alin. l4), art.

vedere prevederile Legii 27312006, privind finantele

modificdrile si completlrile ulterioare;

dispoziliilor art. 129, alin. 1), alin. 2) lit. ,,a,', alin. 4,lit.
138, art. 139 alin. l), art. 140, alin. l), art. 196, alin. l)



lit. ,,a", art. 197, alin. l) alin. 2), alin.4) li ale art.

O.U.G. nr. 5712019 - Codul Administrativ.
198 alin. 1) ti 2) din

vY

HOTAruI$TE:

Art' L' Aprobd acordarea unui ajutor de inmormdntare, in valoare de
500 lei, din bugetul local pe 2020, p..rt.o persoanele - locuitori ai comunei
Tulnici - care vor deceda in anul 2020.

u acordarea sume| prevdzutd la art.
el decedat sd fi avut domiciliul stabil

Art. 3. Ajutorul se acordi ap

acestora, oric[rei persoane care a as

pr ezentdrii documentelor j ustifi cativ
de inmormdntare.

Art. 4. Suma ptevdzutd, la articolul I va fi alocat[ de la capitolul
bugetar 68 - ,,Asigurari gi Asistenld Soci ald,,.

Art. 5. Ajutorul de deces, se acordd persoanelor care depun la
secretariatul primdriei, o cerere insotit[ de acte doveditoare: copii dupd
certificatul de deces gi actele justificative din care sd rezulte giadul ie
rudenie cu cel decedat.

Art. 6- Prevedetile prezentei hotardri vor fi duse la indeplinire de

Primarul Comunei Tulnici, judeful Vrancea prin aparatul de specialitate gi

comunicate celor interesa{i de cdtre Secretarul General al U.A.T. Tulnici
judelul Vrancea.
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