ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –
HOTĂRÂREA NR. 121
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nazare Florin
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2015;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei.
Ţinând cont de ancheta socială privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nazare
Florin, întocmită de compartimentul de specialitate, ajutor necesar pentru acoperirea pagubelor
survenite în urma incendiului la acoperişul casei de locuit din strada Nucilor, nr. 52, comuna
Poarta Albă, judeţul Constanţa;
În conformitate cu prevederile art. 28, alin.1 din Legea nr. 416/2001, privind ajutorul
social, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin. 6, lit. „a” , pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificarile şi completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1.400 lei domnului
Nazare Florin, domiciliat în sat Poarta Albă, str. Nucilor, nr.52, comuna Poarta Albă, judeţul
Constanţa;
Art.2. – Se aprobă suma de 18.600 lei reprezentând c/v cherestea răşinoase pentru
refacerea acoperişului casei domnului Nazare Florin, sumă ce va fi achitată de către Primăria
comunei Poarta Albă, direct furnizorului de materiale pe baza facturii emise.
Art.3. Ajutorul prevăzut la art. 1şi 2 va fi folosit pentru acoperirea pagubelor survenite în
urma incendiului la acoperişul casei de locuit din strada Nucilor, nr. 52, comuna Poarta Albă,
judeţul Constanţa;
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – județul
Constanța, domnului Primar, domnului Nazare Florin, autorităţilor şi persoanelor interesate în
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” , 0 „abţineri”, din totalul de 12 voturi exprimate.
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