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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind acordarea gratuită a unei cantități de 80 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Centrului de zi 

pentru copii aflați în situații de risc 

 

Consiliul Local  al Municipiului Săcele, întrunit în ședință de îndată  în data de 06.01.2017,  

 

         Analizând referatul Centrului de zi pentru copii aflați în situaţii de risc,  înregistrat la Primăria 

Municipiului Săcele sub nr. 143/ 03.01.2017,  adnotat de către d-l Hermenean Sorin- Director al  R.P.L.P. 

SĂCELE R.A.,  prin care solicită acordarea gratuită a unei cantităţi de 80 metri steri lemn foc pentru sezonul 

rece, respectiv pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie , mai, octombrie, noiembrie, decembrie 2017, 

precum şi rezoluţia favorabilă a R.P.L.P. Săcele R.A., înregistrată sub nr. 024 /04.01.2017; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 200 /04.01.2017   al Centrului de zi pentru copii aflați în 

situaţii de risc; 

           În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2;  art. 45 alin. (1);  art. 61 alin. (2) ; art. 

115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art.1. Se aprobă acordarea gratuită a unei cantități de 80 metri steri lemn foc  Centrului de zi pentru 

copii aflaţi in situaţii de risc, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, octombrie, noiembrie, 

decembrie 2017. 

 

          Art.2. Predarea materialului lemnos de foc, către Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc se 

efectuează loco, drum auto forestier, situat pe raza Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele-R.A, astfel : 

- 25 mst, începând cu data de 16.01.2017; 

- 55 mst, începând cu data de 10.03.2017.  

 

         Art.3. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate şi R.P.L.P. Săcele R.A. răspund de 

ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

      PROF.    KRISTÁLY LÁSZLÓ                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:      voturi  pentru,    - împotrivă,        - abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  
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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 Centrul de zi pentru copii aflați în situaţii de risc 

- 1 ex R.P.L.P. SĂCELE R.A. 


