I

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA

HoTARAREA NR.144

privind acordarea unui ajutor financiar ocazional domnului
Ungurianu Teodor din sat Uricani, comuna
Miroslava, jude{ul Iagi pentru reabilitare

spa=1iu

de locuit

Consiliul Local al Comunei Miroslava. intrunit ?n gedinfa ordinard.
Av6nd in vedere :
-propunerea ini!iatorului proiectului de hotdrdre, primarul
comunei Miroslava gi expunerea de
motive a iniliatorului;
-procesul verbal din cadrul sedinle
de 27 aprilie 2017, prin care Consiliul
Local Miroslava a hotdrdt deplasarea in t
zentanli ai aparatului de specialitate al
primarului, pentru stabilirea necesarului de
estinat efectudrii unor lucrdri pa(iale de
reparalii ale spafiului de locuit aparfindnd domnulu
Teodor;
-referatul intocmit de cdtre Compartimentul Investifii gi inregistrat
sub nr.14635/17.05.2017,in
confinutul cdruia sunt prevdzute materialele ne
pentru reabilitarea acoperigului locuinlei
domnu
afectatl
24/31.01
reglementarea acorddrii ajutoarelor de urgen!6 gi a
ajutoar
a nivelul
na Miroslava, judeful Iagi ;
-prevederile H.C.L. Miroslava nr.7712017 privind aprobarea bugetului
de venituri qi cheltuieli al
U.A.T. Comuna Miroslava pentru anul20l7 ;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanfele publice locale, cu
modificarile gi completdrile
ultenoare :

-prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.2. alin.(9)

din Legea nr.2t5/2001

a

administrafiei publice locale republicatd, cu modific arile completarile ulterioare;
!i
-prevederile Leeii nr.24/2000 privind normele de tehniid legislativd pentru
elaborarea actelor
normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile
|tgii nt.5212003 privind transparenfa decizionald in administrafia publicd, cu
modificirile gi completlrile ulterioare;
-prevederilie Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificlrile
si
completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere cd, ulterior constat[rii situa{iei din teren, evaluarea estimatd
a lucrdrilor de
repara{ii la spaliul de locuit al domnului ungurianu Teodor este de 17000 lei,
Avdnd in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
in temeiul art45 alin'(l) 9i art.l15 alin.(l) lit.b) din Legea nr.21512001 a administra{iei
publice locale republicatd, cu modificarile gi completdrile ulierioare,

Art.l.La

HOTARA$rE

data adoptdrii prezentei hotdrdri, se aprobd acordareaunui ajutor financiar ocazional tn
cuantum de 17000 lei, domnului Ungurianu Teodor din sat Uricani, cornunu Miroslava, judelul
Iagi,
necesar acoperirii pa(iale a cheltuielilor necesare pentru efectuarea lucrdrilor de reparalii
a locuiniei
sale, afectatd de incendiul produs.
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ROMANIA
JUDETUL IA$I

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA
rt.2. Suma prevdzutd,la eft.l va
ce vor

fi predate pebaz1, de proces verbal

r oestlnata excluslv achrzr!iondrii

de predare-primire de

Ungurianu Teodor.

materiale de constructii
c[tre Comuna Miroslava c6tre domnul

la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se insdrcineaza
Compartimentul Investitii $i S.C. Servicii publice S.R.L..
Art.4.Orice persoand care se considerd,vdtdmatd intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim,
prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instan{ei de contencios administrativ compJtente,
pentru anularea actului, recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim gi repararea pagubei
ce
i-a fost cauzatl.
Art.S.Prezenta hotdr6re va fi comunicatS, prin grija secretarului comunei, in termenul prev6zut
de lege, Serviciului Financiar-Contabil, Compartimentului Investilii, Compartimentului patrimoniu din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, domnului Ungurianu Teodor gi Instituliei
Prefectului Judefului Iagi pentru efectuarea controlului de leealitate.
Art.3.Cu ducerea

Miroslava, astdzi, 29 iunie 2017

PRESEDINTE DE $EDINTA
CONSI
R LOCAL
LU
RADU

Contrasemn eazd, pentru legalitate

Secretar

Ancu!a-Lenula
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