
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULLUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 
    HOTĂRÂREA       Nr.  56                                                       Data: 17.03.2016 
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind  aprobarea listei beneficiarilor și a cuantumului ajutoarelor pentru încalzirea cu energie electrică,  

pe durata sezonului rece Noiembrie 2015-Martie 2016 
 

  
            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinarã în data de 17.03.2016,  
 

Analizând cererile, înregistrate  la Primãria Municipiului Sãcele, a chiriașilor din blocul – imobil, situat  în 
Aleea Episcop Popeea nr. 20, prin care solicită subvenția, sub formă de ajutor de încalzire, pe durata sezonului 
rece Noiembrie 2015-Martie 2016  și care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea 
locuinței cu energie electricã; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr.  10388 /15.03.2016 al Serviciului Public Local de 
Asistență Socială şi Cantina de Ajutor Social; 

Văzând prevederile O.U.G. nr. 70 / 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 
cu modificãrile și completãrile ulterioare ; 
 În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2;  art. 43 alin. (1);  art. 45 alin. (1); art 61 alin 
(2); al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

            Art.1.  Se aprobã lista beneficiarilor și cuantumul ajutoarelor pentru încalzirea cu energie electrica,  pe 
durata sezonului rece Noiembrie 2015 – Martie 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          
          Art.2. Primarul Municipiului Sãcele  rãspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri . 
 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16  voturi pentru,   - împotrivă,  -  abțineri 
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 
- 2 ex. Serviciul  Public Local de Asistență Socială şi Cantina de Ajutor Social 
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