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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

                privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități  a câte  2 m
3 

material
  
lemnos  pentru foc, 

sub forma de ajutor pentru încălzirea locuinței, unui număr de 100 familii nevoiașe, cu domiciliul în 

Municipiul Săcele 

 

 

                  Consiliul Local al Municipiului Sacele, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2015, 

   Analizând propunerea Primarului Municipiului Săcele, criteriile de departajare privind acordarea  

unei  cantitati  de 2 m
3  

lemn de foc unui număr de 100 familii nevoiașe și adresa nr. 2964 /08.06.2015 a 

Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 

35163/10.06.2015, prin care se comunică faptul că există disponibil de material lemnos pentru foc în vederea 

distribuirii cu titlu gratuit acestora; 

    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35265/ 10.06.2015  al Serviciului Public Local de 

Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social  şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

 Ținând cont de amendamentul propus de  d-l consilier local Géczi Gellért, în sensul condiționării 

acordării de ajutor sub formă de material lemnos doar persoanelor care nu au datorii la  la bugetul local şi la 

bugetul de stat  şi care a fost adoptat cu 17 voturi pentru ; 

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

completate de prevederile art. 41, art. 43 și  art. 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Hotărârea 

Consiliului Local nr. 84/2011 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de 

urgență, altele decât cele datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor în conformitate cu Legea nr.  

416/2001; 

               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 și al  art. 43 şi al art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 

2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

         

HOTĂRĂȘTE: 

 

          Art.1.  Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități a câte  2 m
3 

material
 
lemnos pentru foc, sub 

formă de ajutor pentru încălzirea locuinței, unui număr de 100 familii nevoiașe, în valoare de  23412,90 lei, 

fără T.V.A.  lei, (
 
200 m

3 
x 117,06 lei / m

3
,
 
 fără T.V.A.) cu domiciliul în Municipiul Săcele, stabilite pe baza 

de anchetă socială, conform criteriilor de departajare, după cum urmează: 

         - venituri nete realizate pe membru de familie de până la 300 lei; 

        - nedeținerea de animale de tracțiune;  

        - să nu dețină mijloace mobile auto în proprietate; 

        - să nu dețină conturi bancare de economii; 

        - să nu fie beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

       - să nu beneficieze de subvenție pentru încalzire în baza H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.  nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece; 

       - să nu înregistreze datorii la bugetul local şi la bugetul de stat. 
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         Art.2. Valoarea materialului lemnos de la art.1, include valoarea lemnului pe picior, toate cheltuielile 

generate de exploatarea acestuia și predarea loco drum auto forestier, către solicitanți. 

 

Art.3. Predarea materialului lemnos în cauza, către solicitanți, se efectuează loco, drum auto forestier, 

situat pe raza Regiei Publice Locale a Pădurilor  Sacele  R.A., după data de 15.07.2015. 

 

Art.4. Primarul Municipiului Săcele  și Regia Publică Locală a Pădurilor  Săcele  R.A răspund de 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  17 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 (la momentul votului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2  ex. Serviciul Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social   


