
ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
     PRIMAR

PROIECT  DE   HOTARARE
privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Curte Sorin cu domiciliul in

comuna Cocora, judeţul Ialomiţa,  in vederea refacerii locuintei distruse în urma unui incendiu

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Avand in vedere:
                         - prevederile art. 28, al. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificari1e şi completările ulterioare;
                         - prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru
aprobarea Norme1or metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat;
                          -procesul verbal de intervenţie nr.275/02.11.2015, al I.S.U. Ialomiţa.
                          Examinând:
                         - cererea nr.2496/03.11.2015 a d-lui Curte Sorin prin care solicita ajutor material
pentru refacerea locuintei afectata de incendiu;
                         - ancheta sociala intocmita de Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi de 
asistenţă socială al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                         - raportul nr.2498/03.11.2015 al  compartimentului de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                         - expunerea de motive nr.2524/03.11.2015 a primarului comunei Cocora.
                         - raportul de avizare nr.____/__________2015 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico financiare, protecţia mediului şi turism;
                          - raportul de avizare nr.____/_________2015 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială. 
                          -raportul de avizare nr.___/_________2015 al comisiei pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                          În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), litera ,a", pct. 2 şi art. 45, alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre dezbatere ăn vederea aprobării, următorului,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:

                          Art. 1 - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Curte Sorin cu 
domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui
 incendiu, constand in materiale de construcţie( B.C.A., ciment, material lemnos) în  suma de 3.715  
lei.
                          Art. 2 - Ajutorul de urgenta in suma de 3.715  lei va fi suportat din bugetul local al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                          Art. 3 - Compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                          Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa
în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei.
                    INIŢIATOR PROIECT,
                             PRIMAR
                     Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                                   Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                        Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin
Nr.48
Astăzi, 03.11.2015

        



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2525/03.11.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei
Curte Sorin, cu domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii

locuinţei distruse în urma unui incendiu

Incheiat astazi 03 noiembrie 2015
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi 
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei 
Curte Sorin, cu domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei 
distruse în urma unui incendiu,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii 
comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul 
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

        POMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.2498/03.11.2015



RAPORT
referitor Ia acordarea unui ajutor de urgenfa familiei Curte Sorin  cu domiciliul în 

comuna Cocora, judetul Ialomiţa,  in vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui incendiu

                   În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(2), (3) si (4) din Legea nr. 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art. 41 si urm. din Hotararea
Guvernului nr.50/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii pot acorda
ajutoare de urgenta in limita fondurilor existente prin buget, familiilor si persoanelor care
se afla in situatii deosebite.
                    Avand in vedere reglementarile legislative privind acordarea ajutoarelor de urgenta,
primarul poate acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente, familiilor sau
persoanelor singure cu domiciliul in comuna Cocora, aflate in una dintre urmatoarele
situatii :
                     -familii sau persoane singure care se afla in situatie de necesitate ca urmare a
distrugerii partiale sau totale a locuintelor, datorita calamitatilor naturale, alunecarilor
de teren, incendiilor, accidentelor si alte situatii deosebite;
                      -in cazul decesului unei persoane care nu a beneficial de protectie sociala( somaj,
pensie, ajutor social ) pana Ia data decesului, care a avut sustinatori legali, dar datorită situaţiei 
economice precare, nu pot asigura cheltuielile de inmormantare;
                       -sprijinul acordat persoanelor fara venituri in vederea punerii in legalitate pe linie de
evidenta a populatiei si stare civila.
                      În cazul tinerilor si copiilor proveniti din centre rezidentiale sau ai caror parinti au
decedat ori au un singur parinte care nu are posibilitati de a intretine familia si care au rezultate 
deosebite la invatatura, pentru continuarea studiilor.
                      În data de 02.11.2015, in comuna Cocora, judeţul Ialomiţa  a avut loc un
incendiu care a distrus total locuinta familiei d-lui Curte Sorin, legitimat cu act identitate CI 
seria SZ nr.294159
                      Urmare cererii nr.2496/03.11.2015 prin care d-nul Curte Sorin solicita sprijin
material in vederea refacerii locuintei distruse in incendiu, s-a procedat la constituirea unei echipe 
mixte formate din reprezentanţi ai autorităţii locale  si reprezentanti ISU care au constatat
si evaluat distrugerile cauzate de incendiu. 
                       Constatarile echipei operative au fost urmatoarele:
                       La adresa mentionata locuieşte o famili formată din 4 persoane, 2 adulţi şi 2 copii dupa
cum urmează:
                        - Curte Sorin -în varsta de 21 ani, fără loc de muncă; 
                        - Curte Alina- în vârstă de 23 ani, casnică, concubina numitului Curte Sorin;
                        - Curte Mariana- în vârstă de 4 ani, preşcolar, copilul numiţilor Curte Sorin şi Curte 
Alina;
                         - Curte Ionuţ- în vârstă de 1 an, preşcolar, copilul numiţilor Curte Sorin şi Curte 
Alina.
                        Mentionam ca, urmare a faptului ca in urma incendiului locuinta a fost distrusa în 
totalitate iar familia s-a mutat temporar la numitul Curte Petre - tatăl numitului Curte Sorin.

                         Avand in vedere faptul ca procesul-verbal de interventie intocmit de catre
lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta Ialomiţa  dar si ancheta sociala efectuată la faţa locului
de catre colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi de asistenţă socială  au relevat importante 
distrugeri materiale generate de incendiu şi de actiunea de stingere a acestuia iar proprietarii nu



dispun de fonduri financiare pentru a putea reface singuri locuinta  şi având în vedere că ne aflăm 
deja în sezonul rece al anului, propunem Consiliului local Cocora să analizeze situaţia în cauză şi sa 
sprijine familia aflată in situatie de necesitate, prin acordarea unui sprijin material în valoare de 
3.715  lei constând în materiale de construcţii(B.C.A., ciment, material lemnos).

Referent principal,
PETCU AMINA-VIORELA

           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.2524/03.11.2015



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui

Curte Sorin, cu domiciliul in comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii
locuintei distruse in urma unui incendiu

                       In conformitate cu prevederile art. 28, alin.(2), (3) si (4) din Legea nr. 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art. 41 si urm. din Hotararea
Guvernului nr.50/201 0 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii pot acorda ajutoare de urgenta
in limita fondurilor existente prin buget, familiilor si persoanelor care se afla in situatii
deosebite.
                      Ajutoarele de urgenta se acorda in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie
in bugetul local, prin dispozitia primarului emisa in urma efectuarii anchetelor sociale de
catre compartimentul de asistenţă socială, avand Ia baza veniturile reale ale familiei, cheltuielile 
de strictă necesitate pe care le efectueaza, astfel incat sa fie considerata o persoana sau familie
nevoiasa.
                      In data de 02.11.2015, in comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, a avut loc un
incendiu care a distrus total locuinta familiei d-lui Curte Sorin, legitimat cu act identitate CI
seria SZ nr.294159.
                      Urmare cererii nr.2496/03.11.2015 prin care d-nul Curte Sorin solicita sprijin
material in vederea refacerii locuintei distruse in incendiu, s-a procedat la constituirea unei echipe
mixte formate din autorităţii locale si reprezentanti ISU care au constatat si evaluat
distrugerile in cauza.
                       Avand in vedere ca procesul-verbal de interventie intocmit de catre lnspectoratul
pentru Situatii de Urgenta Ialomiţa  a relevat importante distrugeri materiale generate de incendiu
 iar ancheta sociala a concluzionat faptul ca proprietarii nu dispun de fonduri financiare pentru a 
 putea reface singuri locuinta, supun aprobarii Consiliului local Cocora proiectul de hotărâre
 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei afectate în sumă de 3.715 lei constând în materiale 
de construcţii (B.C.A., ciment, material lemnos),  necesar refacerii construcţiei distruse de incendiu.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2543 din 04.11.2015

A V I Z



la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Curte
Sorin, cu domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea refacerii 

locuinţei distruse în urma unui incendiu

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 04.11.2015, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Curte Sorin, cu domiciliul în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui incendiu.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN________________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_____________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________
                                                                                   VLAD  DOREL_________________________ 

Emis astazi, 04.11.2015
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2544  din 04.11.2015



A V I Z
la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Curte Sorin

cu domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei distruse
în urma unui incendiu

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 04.11.2015 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Curte Sorin, cu domiciul în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei distruse  în urma unui incendiu.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU________________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 04.11.2015
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.2545 din 04.11.2015



A V I Z
la proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Curte Sorin

cu domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei distruse
în urma unui incendiu

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 04.11.2015, a luat 
in discutie, proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei Curte Sorin cu 
domiciliul în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui 
incendiu.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION_____________________
                                                                               BANCIU RĂDEL GEORGEL_____________
                                                                               BADEA  DUMITRU_______________________
                                                                               VLAD DOREL___________________________

Emis astazi 04.11.2015
La Cocora

R O M Â N I AR O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ AJ U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

COMUNA  COCORACOMUNA  COCORA
Strada Principală, nr.116, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa tel/fax- 0243/247003;0243/247176Strada Principală, nr.116, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa tel/fax- 0243/247003;0243/247176

Cod fiscal:4427943, Cod postal 927085 ,e-mail primariacocorail@yahoo.comCod fiscal:4427943, Cod postal 927085 ,e-mail primariacocorail@yahoo.com

 
Nr.2497 din 03.11.2015

              PRIMAR,



      Ing. Lefter Sorin Dănuţ

    COLECTIVUL DE SPRIJIN AL AUTORITĂŢII
    TUTELARE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ANCHETĂ  SOCIALĂ
Efectuată astăzi 03.11.2015

                          Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi de asistenţă socială din comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa, format din:
                           STANCIU CONSTANTIN -secretarul comunei - preşedinte
                           GHINEA ION-consilier operator rol - membru
                           AVRĂMIŢĂ PARASCHIVA-bibliotecar- membru
 ne-am deplasat la domiciliul numitului Curte Sorin, în comuna Cocora,  judeţul Ialomiţa, în vederea 
efectuării unei anchete sociale în urma incendiului care a avut loc la această adresă, în data de 
02.11.2015,  unde am constatat următoarele:
                            I.DATE PRIVIND  FAMILIA:
                              A.Componenţa familiei:
                                 1.Curte Sorin , născut la data de 29.12.1994 cap de gospodărie, fără loc de 
muncă;
                                 2.Curte Alina, născută la data de 02.07.1992, casnică, concubina numitului 
Curte Sorin;
                                 3.Curte Mariana, născută la data de 01.12.2011, preşcolar, fiica  numitilor Curte 
Sorin şi Curte Alina;
                                 4.Curte Ionuţ, născut la data de 07.08.2014, preşcolar, fiul numiţilor Curte Sorin
şi Curte Alina.
                              B.Situaţia materială a familiei:
                                 Casa în care aceştia au  locuit,  este situată la curte, construită din paiantă, 
acoprită cu  plăci asbociment, iluminată electric  şi compusă din 2 camere, un hol şi o bucătărie.Casa 
era modest mobilată şi întreţinută, încălzirea făcându-se cu sobe pe bază de resturi vegetale.
                                  Familia este beneficiară de ajutor social, cu un ajutor social lunar de 315 lei.
                            II.CONCLUZII:
                                La data efectuării anchetei constatăm că locuinţa a fost distrusă în totalitate în 
urma incendiului care a avut loc, familia mutându-se la numitul Curte Petre-tatăl numitului Curte 
Sorin.       

              
                                Din discuţiile purtate  a reieşit că familia nu dispune de venituri pentru a putea să
refacă această locuinţă.
                                 Faţă de cele constatate şi prezentate, colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi 
de asistenţă socială al comunei Cocora propune acordarea unui ajutor de urgenţă din bugetul local  
familiei Curte Sorin în vederea refacerii locuinţei distruse în urma incendiului.                                    
                          PREŞEDINTE,                                                              MEMBRI,
                         Stanciu Constantin                                                        Ghinea  Ion 
                                                                                                               Avrămiţă Paraschiva                 


