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HOTARAREA NR.211

- privind achizi{ionarea unei cantitl{i de 100 mc clc material lernnosin vederea acordirii unui sprijin pentru
incllzirea locuinJeiin perioada sezonului rece2017-2018 persoanelorgi/sau familiilor aflatein situatii cle r.isc din
cornuna Miroslava

consiliul Local al comunei Miroslava, intrunit in gedin{a ordinar6.
Avdnd in vedere :
-propunerea iniliatorului proiectului de hotdrAre, Primarul comunei Miroslava-Nitd Dan si
expunerea de motive a iniliatorului;
-referatul inregistrat sub nr.3126612011, intocmit de cdtre doamna Vidreanu ElenaLdcrlmioara-referent Compartiment Asisten!6 Sociald, prin care aratd necesitatea acorddrii de sprijin
material constAnd in lemne pentru incdlzirea locuinlei in perioada sezonului rece 2017-2018,
persoanelor gi/sau familiilor aflate in situalii de risc din comuna Miroslava, care nu indeplinesc
condiliile pentru acordarea beneficir-rlui social prevdzur de lege, conform O.G nr.27l/2013 pentru
modificarea si completarea O.U.G. nr.70l20l I privind rndsurile de protecJie sociala in peiioada
sezonului rece;

-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile H.C.L.nr.24131.01.2017 privind reglementarea acorddrii ajutoarelor de urgenJd gi a
ajutoarelor de inmormdntarc la nivelul u.A.T. Cornuna Miroslava, judejul Iagi ;
-prevederile art.28 atin.(2), alin.(4), alin.(5) din Legea rtr.41612001 privind venitul minim
garantat, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare ;
-prevederile art.4l-art.48 din H.G.nr.50l20ll pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.4161200l privind venitul minim garantat, cu modificdrile gi complet[rile
ulterioare ;
-prevederile art.9,art.5 alin.(3), art.129;i ale art.l32 din Legea nr.29212011 a asisten{ei sociale,
cu modificdrile gi cpmpletdrile ulterioare;
-prevederile art.l06 din Legea nr.27212004 privind proteclia gi promovarea drepturilor omului,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile art.7 din Legea nr.7112000 privind asisten{a sociala a persoanelor vdrstnice, cu
modificdrile gi cpmpletdrile ulterioare;
-prevederile H.C.L. Miroslava nr.77130.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al al Comunei Miroslava, judelul Iagi pentru anul 2017, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
-prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosLrl administrativ, clr modificdrile SI
completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionali in administralia public6, cLr
modificdrile ;i completarile ulterioare;
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administralieipublice locale repr.rblicat6, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
:

AvAnd in vedere cererile inregistrate la nivelul instituliei, prin care cetdleni ai comunei
Miroslava solicitd acordarea unui sprijin material constAnd in lemne pentru incdlzirea locuin{ei in
perioada sezonului rece 2017-2018, veniturile fiind sunt insuficiente pentru asigurarea lemnelor pentru
incdlzir ea locuinlei etc. ;
Avdnd in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
in temeiul aft.45 alin.(1) 9i arl.ll5 alin.(l) tit.U; Oin Legea nr.21512001 a administrafiei
publice locale republicata, cu modificdrile gi completarile ulterioare,

HOTARA$TE
Art.l.La data adoptdrii prezentei hotdrdri, se aprobd achizilionarea la nivelul Comunei
Miroslava, judelul Ia;i, a unei cantitd{i de 100 mc material lernons, in vederea acorddrii unui sprijin
pentru incdlzirea locuinlei in perioada sezonului rece 2017-2018 persoanelor giisau farniliilor aflate in
situalii de risc din comuna Miroslava, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantd din prezenta
hotdrAre.

Art.2.Se aprobd acordarea unei cantitd{i de 1,5 mc material lemnos pentru fiecare beneficiar
care se incadreazd, in prevederile prezentei hotdrdri.

Art.3.Se imputerniceEte primarul CornLrnei Miroslava-domnul Ni!6 Dan pentru a semna in
numele gi pentru Consiliul Local Miroslava contractul de furnizare produse ce va fi incheiat ulterior.
Art.4.In condiliile in care, in urma acordarii de lemne pentru incdlzirea locuinlei in perioada
sezonului rece persoanelor prevdzute in Anexa nr.l, se vor mai depune solicitari din partea cetdlenilor
comunei care, prin documente justificative atestd faptuLl c6 fac parte din categoria persoanelor aflate in
situalii de risc, se va proceda la completarea Anexei pdnd la epuizarea stocului de material lemnos
achizilionat in scopul prevdzut la art.l.
Art.S.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri, se insdrcineazd, viceprimalul Comunei
Miroslava, S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., Compartimetul Achizijii Publice, Compartimentul
Contabilitate gi Compartimentul de Asisten!6 Sociald din cadrul aparatului de specialitate al prmarului
Comunei Miroslava, judelul Iagi.
Art.6.Orice persoand care se consideri vdtdrnatd intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitin-r,
prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanlei de contencios administrativ competente,
pentru anularea actului, recunoa$terea dreptului pretins sau a interesului legitim gi reparareapagubei ce
i-a fost cauzatd,.
Art.T.Prezenta hot[rAre va fi comunicatd, prin grija secretarului comunei, in termenul prevdzut
de lege, domnului primar al comunei Miroslava, domnulr-ri viceprimar al comunei Miroslava, S.C.
Servicii Publice Miroslava S.R.L., Comparlimetului Achizilii Publice, Compartimentului Contabilitate
gi Compartimentului de Asistenla Sociala din cadrul aparatului de specialitate alprimarului comunei,

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi
Sistem de Management certificat
conform ISO 9001: 2008

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. la9i, CP: 707305;
tel: 0232 295 680; lax'. 0232 236 860; 0332 424 444: Coo
fiscal:454046'l ; e-mail

ROMANIA
JUDETUL IA$I

CONSILIUL LOCAL
NIIROSLAVA

persoanelor interesate, Institufiei Prefectului Judetului Iagi pentru efectuarea controlului de legalitate,
iar un exemplar se va afiga la afigierul local gi pe site-ul instituliei www.primariamiroslava.rg pentru
aducere la cunogtinfd public6.

Miroslava, astdzi, 26 octombrie 2017,,)

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL
VELESCU LAURA

Contrasemneazd pentru legalitate
Secretar

Ancuta-Lenula
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