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REFERAT DE ANCHETA SOCIALA 
privind defunctul Postolache Madalin din satul Valeni, comuna Padureni,

judetul Vaslui.

Motivat  de cererea  nr.  3112  a  doamnei  Postolache  Nicoleta  -Elena  din satul  Valeni,
comuna Padureni, judetul Vaslui, prin care solicita acordarea unei sume de bani necesara pentru
acoperirea unor cheltuieli cu inmormintarea fratelui Postolache Madalin, astazi data de mai sus
ne-am deplasat la domiciliul acestuia unde am constatat urmatoarele:

Defunctul, Postolache Madalin, nascut la data de 10.03.1986, in localitatea Bucuresti ,
Sector 4,   a decedat in data de 19.08.2020, deces inregistrat  in actul de deces   nr .  33 din
21.08.2020 , seria D.10 nr. 826465/ 21.08.2020 la Primaria comunei Padureni, judetul Vaslui .

Defunctul  Postolache  Madalin    figura  in  evidentele  medicale  cu  diagnosticul  de
“Epilepsie”  

Acesta a fost necasatorit si  a locuit impreuna cu sora sa Postolache Florentina si fiica
acesteia  ,  in casa parinteasca,  imobil  compus din 3 camere de locuit,  bucatarie,  hol si  anexe
gospodaresti, mobilate cu strictul necesar si intretinute dupa posibilitati.

Veniturile  defuntului  Postolache  Madalin  erau  0,  acesta  era  intretinut  de mama si  de
surorile lui , atat cât puteau si ele.

 Avand in vedere  situatia materiala si financiara a familiei,  propunem acordarea unui
ajutor de urgenta pentru asigurarea unor cheltuieli cu inmormintare.  .

               

                          Secretar general,                                          As.Social
             Munteanu Mirela                                     Hodorogeanu Nicoleta

 

                                                                                                      



ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI

PRIMĂRIA COMUNEI  PĂDURENI
737395 – PĂDURENI , Judeţul Vaslui, str. Principală nr. 1

tel. 0235 - 485785 / fax  0235 - 485785
e-mail : cons.local_primăria@yahoo.com

                                                                           
                                                               DISPOZITIA nr.  195

privind acordarea unui ajutor de urgentă domnişoarei Postolache Nicoleta –Elena  , pentru
acoperirea unor cheltuieli necesare înmormântării fratelui ei Postolache Mădălin  

Avand in vedere;
- Cererea  nr. 3112 din 19.08.2020 a domnişoarei Postolache Nicoleta –Elena  din comuna

Pădureni , judetul Vaslui,  prin care solicită acordarea unei sume de  bani ,necesara la acoperirea
unor cheltuieli  cu  înmormantarea fratelui Postolache Mădălin; 

-Referatul de anchetă socială  nr. 3141 din 20.08.2020 ,  intocmit de  compartimentul
asistenta sociala din aparatul de specialitate din care reiese indeplinirea cerintelor legii pentru
acordarea sumei;

- prevederile art.15 alin. (3) și ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale;
 -prevederile  art.28  alin.(2)   din  Legea  nr.416/2001 privind  venitul  minim garantat  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare   si  ale  art.42  din  HG  nr.50  /  2011  pentru  aprobarea
Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

-în temeiul prevederilor art.155 alin.(1) litera “a” , alin.(2) litera “c” şi art.196 alin.(1) 
litera “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările ulterioare;

Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni ,judetul Vaslui;

DISPUN :

Art.1- Se aprobă acordarea ,din bugetul local,a unui ajutor de urgenta în sumă de 
2000 lei  domnişoarei Postolache Nicoleta –Elena cu domiciliul  în comuna Pădureni , judetul
Vaslui  pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea fratelui Postolache Mădălin  decedat
în data de 19 august 2020 ,  deces inregistrat  in act  de deces nr.  33 /21.08.2020 la Primaria
comunei Pădureni  ,judetul Vaslui cu Certificatul de deces seria D10 nr. 826465. 
           Art.2-Achitarea sumei  se face la casieria Primăriei Pădureni ,către domnişoara Postolache
Nicoleta –Elena. 
           Art.3-Pentru ducerea la îndeplinire răspunde compartimentul  Financiar- Contabilitate si
Compartimentul Asistenta Sociala din aparatul de specialitate.
           Art.4-Copii după prezenta dispoziţie  se vor comunica;

      -Institutiei Prefectului – judetul Vaslui;
                  -domnişoarei Postolache Nicoleta- Elena ;
                  -Compartimentelor  Financiar- Contabilitate si  Asistenţă Socială.

Pădureni, 21 august 2020
       PRIMAR,
 Diaconu Temistocle                                                                                                                         
                                                                                                                      Avizat pentru legalitate

                                                                                                             Secretar general cu atributii
delegate,

                                                                                                             Munteanu Mirela 




