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          DISPOZIŢIA nr. 30  

din 11.03.2022 

 

privind acordara unui ajutor de înmormântare în cuantum de 1500 Lei pentru domana 

Morari Lăcrămioara 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 

892/11.03.2022 privind acordara unui ajutor de înmormântare în cuantum de 1500 Lei pentru domana 

Morari Lăcrămioara; 

Luând act de solicitarea numitei Morari Lăcrămioara înregistrată la Primăria comunei Șincai 

sub nr. 3429/14.12.2022 care vizează acordarea unui ajutor de înmormântare ca urmare a decesului 

doamnei Morari Nastasia, conform certificatului de deces seria D.11 nr. 682288, în calitate de fiică a 

defunctei, conform documentației depuse, și documentele justificative ale cheltuielilor efectuate, 

reprezentând Factura nr. 757 din 28.12.2021, achitată conform bonului fiscal nr. 003/29.12.2021 

anexate solicitării; 

Având în vedere: 

-  Prevederile art. 28 alin. (3) și alin. (5) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 46 – 48 din Normele Metodologice din 2011 de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea nr. 50/2011, cu modificările și 

completările ulterioare.  

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d)  coroborat cu alin. (5)  lit. a) și  art.196 alin. (1) lit.b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

D I S P U N : 

Art.1. Se acrodă un ajutor financiar în cuantum de 1500 Lei doamnei Morari Lăcrămioara, în 

calitate de fiică a defunctei, domiciliată în satul Șincai – Fânațe nr. 37, jud. Mureș, reprezentând o parte 

din cheltuiala ocazionată cu funerarile defunctei Morari Nastasia, persoană singură beneficiară de ajutor 

social.    

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către personalul din cadrul 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din aparatul de specialitate 

al Primarului comunei Șincai. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la secția de contencios administrativ a 

Tribunalului Mureș în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – 

ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, Compartimentului Financiar, Contabil, 

Resurse Umane și Achiziții Publice, doamnei Morari Lăcrămioara și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

   

                                                                         

   
Primar 

Pop Vasile 

 

………………….…………… 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

p. Secretar general al comunei Șincai 

Onac – Dan Cristian 

………………….………………… 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 892 din data de 11.03.2022  

privind acordara unui ajutor de înmormântare în cuantum de 1500 Lei pentru domana Morari 

Lăcrămioara 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Onac Dan - Cristian  având funcția de referent în cadrul Compartimentului 

Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al comunei 

Șincai, delegat pentru exercitarea atribuțiilor de Secretar General al comunei Șincai, în conformitate cu 

prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 32 și următoarele din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate . 

Având în vedere prevederile  

- art. 28 alin. (3) și alin. (5) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 46 – 48 din Normele Metodologice din 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea nr. 50/2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

Luând act de:  

- solicitarea numitei Morari Lăcrămioara înregistrată la Primăria comunei Șincai sub nr. 

3429/14.12.2022 care vizează acordarea unui ajutor de înmormântare ca urmare a decesului 

doamnei Morari Nastasia, conform certificatului de deces seria D.11 nr. 682288, în calitate 

de fiică a defunctei, conform documentației depuse, și documentele justificative ale 

cheltuielilor efectuate, reprezentând Factura nr. 757 din 28.12.2021, achitată conform 

bonului fiscal nr. 003/29.12.2021 anexate solicitării;  

  Raportat la dispozițiile legale ante – menționat, la documentația depusă de către doamna Morari 

Lăcrămioara care vizează solicitarea acordării unui ajutor de înmormântare urmare a decesului mamei 

sale, constat prin certificatul de deces seria D.11 nr. 682288 și a verificărilor efectuate cu privire la 

legalitatea și temeinicia solicitării s-a constat îndeplinirea condițiilor expres stabilite de lege, iar pe 

această cale   

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

  Să îi acordați doamnei Morari Lăcrămioara un ajutor de înmormântare în cuantum de 1500 Lei. 

 

 

 

 

Funcția: p. Secretar General U.A.T. 

………………….………………… 

Onac Dan - Cristian 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  
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