
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA  ROSEȚI                                                                            COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                                                        E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZITIE 

privind  acordare prestație financiară excepțională 

   

Râjnoveanu Nicolae, Primarul comunei Roseți, județul Călărași, 

           Având în vedere: 

-Prevederile art.28 alin.(2), alin.(5) din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Prevederile Lg. nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile H.C.L. Roseți nr. 4/27.01.2011 privind stabilirea criteriilor de acordare prestații 

financiare excepționale familiilor sau persoanelor aflate în situații de nevoie socială  de la nivelul comunei Roseți, 

Analizând:  

-Raportul de specialitate întocmit de către d-na Culea Mariana, consilier la compartimentul Autoritate Tutelară prin care 

solicită acoperirea cheltuielilor de înmormântare ocazionate de decesul defunctului Mitran Ion cu ultim domiciliu în 

comuna Roseți, județul Călărași, care fiind internat în spitalul  județeam Călărași a decedat fiind infectat cu virusul SARS 

Cov-2, neavând aparținători în viață , 

-Certificatul medical constatator al decesului nr. 34/15.01.2021 eliberat de către Spitalul Județean Călărași privind pe 

defunctul Mitran Ion,  

-Ancheta Socială nr. 353/15.01.2021 întocmită de către personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, prin care se propune acordarea în regim de urgență a unei prestații 

financiare excepționale pentru  acoperirea cheltuielilor de înmormântare, respectiv  transport cadavru de la IML Călărași și 

cheltuieli funerarii aferente, 

  În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

 Art.1.(1) Se acordă o  prestație financiară excepțională în sumă de 1330 lei d-nei Culea Mariana, consilier la  

compartimentul Autoritate Tutelară din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți pentru acoperirea 

cheltuielilor cu  înmormântarea defunctului Mitran Ion, infectat cu virusul Sars Cov-2, cu ultim domiciliu în comuna 

Roseți și fără aparținători în viață. 

(2) Suma acordată se va justifica de către d-na Culea Mariana cu acte doveditoare  prezentate în acest sens.  

Art.2.Prezenta dispozitie va fi dusă la îndeplinire de  către   d-na Culea Mariana și persoanele din cadrul compartimentului 

de Asistență Socială precum  și de către inspectorul cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Roseți.  

 Art.3 Secretarul  general al comunei va  comunica  prezenta dispozitie persoanelor și institutiilor interesate, conform 

legii.  

 

 

PRIMAR,                                                                                                                                                Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                                           Secretarul general al comunei Roseți                               

                                                                                                                                                           Lavinia TĂNASE  

         
 

Nr.16   

Emisă la Roseți                      

Astăzi, 19.01.2021 


