
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TO MŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Surlaru Mihail 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 29 din 14.07.2020, iniţiat de de Primarul 
comunei Tomşani,judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4427 din 14.07.2020, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4428 din 14 .07.2020, 
-Cererea înregistrată sub nr. 4421 din 14.07.2020 prin care doamna Surlaru Mihaela, soţia 

domnului Surlaru Mihail, solicită acordarea unui ajutor de urgenţă, necesară refacerii locuinţei 
familiei, afectată de incendiul din data de 04.07.2020, 

Văzând Ancheta socială efectuată în cauză şi Procesul verbal de intervenţie din data de 
04 .07.2020 întocmit de ISU Prahova-Subunitatea Garda de Intervenţie Urlaţi, din care rezultă că în 
incendiu a ars acoperişul mansardat al locuinţei, bunurile de uz casnic aflate în interiorul 
acoperişului, s -au degradat pereţii, tavanele, mobilierul şi bunurile de uz casnic de la parterul 
locuinţei, 

În baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 41 la 44 din Hotărârea Guvernului nr. 50/201 1 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera "d", alin. (7) litera "b" şi art. 139 alin. (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulteioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.I: Se acordă un ajutor de urgenţă în sumă de IO.OOO lei, familiei domnului Surlaru 
Mihail, în vederea refacerii locuinţei distruse în incendiul produs la data de 04.07.2020. 

ART.2: C u  aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcineaza Primarul comunei 
Tomşani şi inspectorul principal Paraschiv Iul ian-Marian. 

ART. 3: H otărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, , 
Matei Violeta Iuliana 




