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              HOTARAREA            Nr.   142                                                   Data: 19.12.2013 

 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

 

Privind completarea art. 1 din HCL nr. 112/24.10.2013 privind acordarea gratuita a unei cantitati de 12 metri 

steri lemn de foc Centrului de Zi pentru copiii aflati in situatii de risc. 

 

                   Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 19.12.2013  

            

 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Fond 

funciar, Registrul agricol, Cadastru  nr. 58291/11.12.2013, prin care se propune completarea art. 1 din HCL 

nr. 112/24.10.2013, in sensul acordarii cu titlu gratuit a unei cantitati de 12 metri steri lemn de foc Centrului 

de Zi pentru copiii aflati in situatii de risc, pe perioada sezonului rece respectiv in lunile decembrie 2013-

aprilie 2014 inclusiv precum si Nota de completare nr. 59920/18.12.2013 a Serviciului Fond funciar, Registrul 

agricol, Cadastru  

 Avand in vedere Acordul de parteneriat intre Municipiul Sacele si Fundatia pentru Asistenta Sociala si 

Tineret, adresa nr. 58291/09.12.2013 a Fundatiei pentru Asistenta Sociala si Tineret si adresa nr. 

48864/09.10.2013 a Regiei Publice Locale a Padurilor „Sacele” - R.A.  

 Vazand avizele comisiilor de specialitate nr. 1,3,4 

 În temeiul art. 36, alin.1, alin 2, lit.d, alin 6, lit.a, pct.2 si al art. 45 din  Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 Art.1 Se aproba completarea art. 1 din HCL nr. 112/24.10.2013 in sensul acordarii cu titlu gratuit a 

unei cantitati de 12 metri steri/ luna lemn de foc Centrului de Zi pentru copiii aflati in situatii de risc, pe 

perioada sezonului rece, respectiv in lunile decembrie 2013- aprilie 2014 inclusiv. 

 Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 112/24.10.2013 privind acordarea gratuita a unei cantitati de 12 

metri steri lemn de foc Centrului de Zi pentru copiii aflati in situatii de risc, raman neschimbate. 

Art.3 Primarul municipiului Sacele  raspunde de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.   

 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

       GHEORGHITA  MUTU PETRE                                                               CJ. DASCALU BIANCA 

 

 

Intocmit: C.J. GIRDAN ODETTE 

Tehnoredactat: C.J. GIRDAN ODETTE 7 ex 

Hotararea a fost adoptata:  15 voturi pentru 1 vot nul 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 16 
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