ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 43
privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea unor daruri copiilor preşcolari, celor
din clasele I-VIII, pensionarilor şi persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care nu
realizează venituri, precum şi persoanelor cu grad de handicap cu ocazia sărbătorilor
religioase
Paşte şi Crăciun
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2015;
Ţinând cont de necesitatea acordării unor daruri pentru copii şi ajutoare sociale în
alimente persoanelor vârstnice şi a celor cu grad de handicap cu ocazia sărbătorilor religioase de
Paşte şi Crăciun.
Având în vedere 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 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind Asistenţa socială a persoanelor
vârstnice precum şi cele ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “d” şi alin. 6, lit. „a”, pct.2 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi (2) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă acordarea anuală a unor daruri pentru copiii preşcolari şi ajutoare
sociale în alimente persoanelor vârstnice şi a celor cu grad de handicap cu ocazia sărbătorilor de
Paşte şi de Crăciun, în cuantum de 65.000 lei pentru fiecare acţiune.
Art. 2 – Începând cu data adoptării prezentei, HCL nr. 94 din 29.10.2014 se revocă.
Art.3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Poarta
Albă, compartimentului Asistență Socială, biroului Contabilitate, Buget-finanțe, Impozite și taxe și
Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare;
Art. 4 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi
împotivă, 0 abţineri, din totalul de 12 voturi exprimate.
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