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HOTARAREA Nr. 184 Data: 29.08.2019 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 2 m3 I familie, material lemnos pentru foe, sub 

forma de ajutor pentru lncalzirea locuintei, unui numar de 100 familii nevoia~e, cu domiciliul 
in Municipiul Sacele si aprobarea criteriilor de acordare 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit In ~edinta ordinara In data de 29.08.2019, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 64828/ 19.08.2019 al lnitiatorului - Primm· - Ing. Popa Virgil 

privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantitati de 2 m3/familie de material lemnos pentru foe, pentru 
perioada sezonului rece 2019-2020, sub forma de ajutor pentru lncalzirea locuintei, unui numar de 100 familii 
nevoia~e cu domiciliul in Municipiul Sacele, necesitatea instituirii unor criterii de acordare, precum ~i adresa 
nr. 3528/19.08.2019 a Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A, lnregistrata la Primaria Municipiului 
Sacele sub nr. 64782/19.08.2019, prin care ni se comunica faptul ca exista disponibil de material lemnos 
pentru foe In vederea distribuirii, cu titlu gratuit, acestor persoane; 

Vazand Raportul de specialitate nr. 64829/ 19.08.2019 al Serviciului Asistenta Sociala ~i Avizele 
Comisiilor de specialitate; 

Avand In vedere prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile ~ i completarile ulterioare; art. 41; art. 43; art. 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ~i ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 87 alin . (5); art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. b); art. 133 alin. (1); 
art. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (l); a1t. 196, alin. (l); a1t. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se acorda, cu titlu gratuit, o cantitate de 2 m 3 I familie, material lemnos pentru foe, sub forma 
de ajutor pentru 1ncalzirea locuintei, pentru 100 de familii nevoiase cu domiciliul In Municipiul Sacele ~i cu 
prioritate, persoanelor varstnice, !ara apartinatori, stabilite In baza anchetei sociale ~i a criteriilor prevazute la 
art. 2 din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba criteriile pentru acordarea, cu titlu gratuit, de material lemnos pentru foe, sub forma 
de ajutor pentru lnca!zirea locuintei: 

-Venitul net realizat pe membru de familie sa nu depa~easca 640 lei; 
- Sa nu detina animale de tractiune; 
- Sa nu detina mijloace mobile auto In proprietate; 
- Sa nu detina conturi ban care de economii; 
- Sa aiba conditii modeste de locuit; 
- Sa nu lnregistreze datorii la bugetul local ~i la bugetul de stat; 



- Sa nu fie beneficiari ai Legii nr. 416/200 l privind venitu l mm1m garantat, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare ~i sa nu beneficieze de subventie pentru 'incalzire In baza O.U.G nr. 70/2010 privind 
masurile de protectie sociala 'in perioada sezonulu i rece. 

Art.3. Valoarea materialu lui lemnos este de 37950,00 lei, fiira TVA (200 me x 189,75 lei/me, fiira 

T.V.A.) ~i include valoarea lemnului pe picior ~i cheltuieli le generate de exp loatarea acestuia ~i predarea loco 

drum auto forestier catre beneficiari. 

Art.4. Predarea materialului lemnos se asigura de catre R.P.L.P. Sacele R.A., dupa data de 15. 11.2019. 

Art.5. Primarul Municipiulu i Sacele, prin aparatu l de specialitate ~i Regia Publica Locala a Padurilor 
Sacele RA, raspund de ducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari. 
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Redactat: Insp. Acaroaie Elena/6ex. Iv 
Hotararea a fast adoptata: 15 voturi pentru, 

Nr. consilierilor In functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 15 
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