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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea a unei cantităţi a câte  2 m³ material 

lemnos pentru foc unui număr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele 
 

               Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinta ordinară din data de 19.06.2014, 

 

   Analizând propunerea Primarului Municipiului Săcele de acordare a unei cantităţi de 2 m
3  

lemn de 

foc unui număr de 100 familii nevoiaşe şi adresa nr. 2466/15.05.2014 a Regiei Publice Locale a Padurilor 

Săcele RA, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 17696/15.05.2014 prin care se comunică 

faptul că există disponibil de material lemnos pentru foc,  în vederea distribuirii, cu titlu gratuit, acestora; 

   Văzând prevederile art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, completat 

de art. 41, 43, 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Hotararea Consiliului Local nr. 84/2011 privind stabilirea 

situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor 

naturale, incendiilor, accidentelor,  în conformitate cu Legea 416/2001; 

    Având în vedere Raportul de specialitate nr.  33323/11.06.2014 al Serviciului Public Local de Asistenţă 

Socială  şi Cantina de Ajutor Social, Avizele Comisiilor de specialitate şi rezultatul votului : 5 voturi pentru, 7 

voturi împotrivă şi 4 abţineri; 

               În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2; al art. 45 alin. (1); al art. 115 alin. (1) 

lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 52 alin. (2) din Ordonanţa de Guvern nr. 35 din 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

  

         
HOTĂRĂŞTE 

 

          ART.1  Se respinge proiectul de hotărâre privind  acordarea unei cantităţi a câte  2 m³ material lemnos 

pentru foc unui număr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele 

ART. 2 Primarul Municipiului Sacele  răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    COLŢ RADU PAUL                                                                C.J.  BUZATU ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5 ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  5  voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abţineri  

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16  la momentul votului 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  şi Cantina de Ajutor Social 


