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HOTARAREA NR.95
privind achizi{ionarea unei cantitl{i de 100 mc de material lemnos in vederea acord5rii unui sprijin pentru
incilzirea locuin{ei in perioada sezonului rece2016-2017 persoanelor gi/sau familiilor aflate in situa(ii de risc
din comuna Miroslava care nu indeplinesc condifiile pentru acordarea beneficiului social prev5zut de lege

(lonsiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in gedinfa ordinard.
AvAnd in vedere :
-propunerea iniliatorului proiectului de hotdrdre, Viceprimarul comunei MiroslavaBulbaga Vasile gi expunerea de motive a iniliatorului;
-referatul inregistrat sub nr.34946121.1I.2016, intocmit de cdtre doamna Vidreanu ElenaLdcrdmiioara-referent Compartiment Asistenfd Sociald, prin care se aratA necesitatea acorddrii de
sprijin material constand in lemne pentru incdlzirea locuinlei in perioada sezonului rece 2016
persoanrolor gi/sau familiilor aflate in situalii de risc din comuna Miroslava care nu indeplinesc
condifiilte pentru acordarea beneficiului social prevdzut de lege, conform O.G 2712013 pentru
modificrrrea si completarea O.U.G. nr.7012011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada
sezonului rece:

-prevederile art.28 alin.(2), alin.(4), alin.(5) din Legea nr.41612001 privind venitul minim
garantat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

;

-prevederile art.4l-art.48 din H.G.nr.50l20l1 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.4161200l privind venitul minim garantat, cu modificdrile ;i
completlrile ulterioare ;
-prevederile art.9, art.I5 alin.(3), art.l29 gi ale art.132 dinLegeanr.292l20L1 a asistenfei
sociale

;

-prevederile art.23 qi 24 din Legea nr.I1612002 privind prevenirea gi combaterea
mar ginalizdrii sociale ;
-prevederile art.106 din Legea nr.27212004 privind proteclia si promovarea drepturilor
omului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;
-prevederile art.7 dinLegeanr.I712000 privind asistenfa sociald a persoanelor v6rstnice;
-prevederile H.C.L.nr.197127.I1.2014 privind reglementarea acordlrii ajutoarelor de
urgenld rsi a ajutoarelor de inmormAntare la nivelul U.A.T. Comuna Miroslava, judelul Iagi ;
-prevederile art.36 alin(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.8, alin.(9) din Legea nr. 21512001 a
administrafiei publice locale republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenf a decizional5 in administra{ia public6,
cu modiflrc[rile gi completdrile ulterioare;
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-prevederilie Legii nt.55412004 privind contenciosul administrativ,
cu modificdrile gi
complertdrile ulterioare;
Avdnd in vedere cererile inregistrate la nivelul institufiei, prin care cetaleni
ai comunei
solicitd acordarea unui sprijin material constdnd in lemne pentru incdlzirealocuinfei
in perioada
sezonului tece2016-2017, intrucdt nu indeplinesc condifiiie pentru
acordarea beneficiului social
ptevdzut de lege, respectiv nu delin locuin!6 prorietate personald
sau veniturile sunt insuficiente
pentru arsigurarea lemnelor pentru incdlzirea locuinlei etc.;
In temeiul art.45 alin.(1) 9i art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001
a administraJiei
publice ,locale republicatd, cu modific[rile gi co rpietdrile ulterioare,

HOTARA$rE
r\rt.l.Se aprobd achizifionarea la nivelul Comunei Miroslava a unei cantitafl de 100
mc
material lemons in vederea acorddrii unui sprijin pentru incdlzirealocuin{ei
in perioada sezonului
rece 2076-2017 persoanelor gi/sau familiilor unut. in situalii
de risc din comuna Miroslava care
nu indeprlinesc condiliile pentru acordarea beneficiului social prevdnide
lege.
l\rt'2. Se imputernicegte primarul Comunei Miroslava-Nita Da; pentru a semna in
numele gi pentru Consiliul Local Miroslava contractul de furnizare produse
ce va fi incheiat
ulterior.
Itrt'3.Se aprobd acordarea de sprijin material constdnd in lemne pentru incdlzirea
locuinlei in perioada sezonului rece 2016-2017 p".rounelor si/sau familiilor
aflate in situalii de
risc din comuna Miroslava care nu indeplinesi condiliile pentru acordarea
beneficiului social
ptevdzut de lege, conform Anexei nr.1 ca faceparte integrantd
din prezenta hotdr6re.
lrrt'4.in condiliile in cate, ulterior acorddrii ie lemne pentru incdlzirea locuinfei
in
perioada sezonului rece persoanelor nominalizate in Anexa
nr.l, se vor mai depune solicit[ri din
partea cetdfenilor Comunei care, prin documentele justificative
atestb faptui cd, fac parte din
e va proceda la completarea Anexei p6nd la
in scopul prevdzut la art.l.
evedrilor prezentri hotdrdri, se insdrcineazd
S.C. Servicii publice S.R.L., Compartimentul
tabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Miroslava.
Art'6'orice persoand care se considerd vdtdmatd, intr-un drept al sdu ori intr-un
interes
legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa
instanfei de contencios administrativ
competente, pentru anularea actului, recunoagterea dreptului
pretins sau a interesului legitim gi
repararea pagubei ce i-a fost cauzatd.
Art'7' Prczenta hotdrAre va fi comunicatd,, prin grija secretarului comunei,
in termenul
prevdzut
'de lege, cdtre viceprimarul Comunei Mirosiava-EuiUugu Vasile, S.C. Servicii publice
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S.R'L., Compartimentului

de Achizilii Publice, Serviciului Financiar-Contabil din cadrul
al primarului Comunei Miroslava, persoanelor beneficiare de

aparatului de specialitate

prevederile prezentei hotdrAri gi Institufiei Prefectului JudeJului Iagi pentru efectuarea controlului
de legalitate, iar un exemplar se va afiga la afigierul local gi pe site-ul instituliei
www.primariamiro slava.ro pentru aducere la cuno gtinf d public6.

Miroslava, astdzi, 24 noiembrie 20 L 6
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