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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului 

Pleșa Liviu, aflat într-o stare de boală avansată (limfoganglion cu structură parțial ștearsă
prin proliferare tumorală limfoidă malignă difuză cu celulă medie cu aspect monocitoid

(nucleu rotunjit, citoplasmă bogată); focal, resturi de foliculi limfoizi reactivi)

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind  acordarea unui sprijin financiar în

sumă de 5.000 lei domnului Pleșa Liviu, aflat într-o stare de boală avansată  (limfoganglion cu
structură parțial ștearsă prin proliferare tumorală limfoidă malignă difuză cu celulă medie cu
aspect  monocitoid  (nucleu  rotunjit,  citoplasmă  bogată);  focal,  resturi  de  foliculi  limfoizi
reactivi);

 ancheta socială înregistrată cu nr. 8.559 / 30.05.2017 întocmită de Serviciul Public de Asistență
Socială și Asistență Medicală Recaș din cadrul Primăriei orașului Recaș;

 cererea  doamnei  Pleșa  Daniela  (soția  domnului  Pleșa  Liviu),  înregistrată  la  Primăria  orașului
Recaș sub nr.  8.391 /  25.05.2017,  prin  care aceasta solicită  acordarea unui  ajutor  financiar,
având în vedere starea de boală avansată a soțului său,  domnul Pleșa Liviu;

 prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;

 prevederile art.  41 – 45 din H.G. nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 dispoziţiile art. 11 lit. c), art. 15 din Legea nr. 292/2011, privind asistenţa socială, cu modificările și
completările ulterioare;    

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  8  /  31.01.2017,  pentru  stabilirea
situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28
din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.  (6) lit. a), pct. 2 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Pleșa Liviu, aflat într-
o  stare  de boală  avansată  (limfoganglion  cu structură  parțial  ștearsă prin  proliferare  tumorală
limfoidă malignă difuză cu celulă medie cu aspect monocitoid (nucleu rotunjit, citoplasmă bogată);
focal, resturi de foliculi limfoizi reactivi).

Art. 2. – Suma prevăzută la art.  1 al prezentei hotărâri  se va ridica de soția domnului Pleșa Liviu,
doamna Pleșa Daniela.

Art.  3.  –  Ducerea  la îndeplinire  a  hotărârii  se  încredinţează  Primarului  Oraşului  Recaş  și
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunic :ǎ
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Doamnei Pleșa Daniela. 

                                                     Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                                                    Consilier                                                Secretar oraș
                                                  Ștefan BUGA                                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului 

Pleșa Liviu, aflat într-o stare de boală avansată (limfoganglion cu structură parțial ștearsă
prin proliferare tumorală limfoidă malignă difuză cu celulă medie cu aspect monocitoid

(nucleu rotunjit, citoplasmă bogată); focal, resturi de foliculi limfoizi reactivi)

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind  acordarea unui sprijin financiar în

sumă de 5.000 lei domnului Pleșa Liviu, aflat într-o stare de boală avansată  (limfoganglion cu
structură parțial ștearsă prin proliferare tumorală limfoidă malignă difuză cu celulă medie cu
aspect  monocitoid  (nucleu  rotunjit,  citoplasmă  bogată);  focal,  resturi  de  foliculi  limfoizi
reactivi);

 ancheta socială înregistrată cu nr. 8.559 / 30.05.2017 întocmită de Serviciul Public de Asistență
Socială și Asistență Medicală Recaș din cadrul Primăriei orașului Recaș;

 cererea  doamnei  Pleșa  Daniela  (soția  domnului  Pleșa  Liviu),  înregistrată  la  Primăria  orașului
Recaș sub nr.  8.391 /  25.05.2017,  prin  care aceasta solicită  acordarea unui  ajutor  financiar,
având în vedere starea de boală avansată a soțului său,  domnul Pleșa Liviu;

 prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;

 prevederile art.  41 – 45 din H.G. nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 dispoziţiile art. 11 lit. c), art. 15 din Legea nr. 292/2011, privind asistenţa socială, cu modificările și
completările ulterioare;    

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  8  /  31.01.2017,  pentru  stabilirea
situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28
din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.  (6) lit. a), pct. 2 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Pleșa Liviu, aflat într-
o  stare  de boală  avansată  (limfoganglion  cu structură  parțial  ștearsă prin  proliferare  tumorală
limfoidă malignă difuză cu celulă medie cu aspect monocitoid (nucleu rotunjit, citoplasmă bogată);
focal, resturi de foliculi limfoizi reactivi).

Art. 2. – Suma prevăzută la art.  1 al prezentei hotărâri  se va ridica de soția domnului Pleșa Liviu,
doamna Pleșa Daniela.

Art.  3.  –  Ducerea  la îndeplinire  a  hotărârii  se  încredinţează  Primarului  Oraşului  Recaş  și
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunic :ǎ
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Doamnei Pleșa Daniela. 

                 Președinte de ședință                                  Vizat
                                                          Secretar Oraş



                                                                                           Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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