ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro
H O T A R A R E A NR.50
Din 16 Octombrie 2013

Privind: acordarea în regim de urgenţă spre folosinţă gratuită a unei camere în suprafaţă de
10,00 mp.,proprietatea Consiliului local ,ca măsură de protecţie socială,beneficiar al Venitului Minim
Garantat numitului Vulpe Marin,cetăţean fără adăpost
Avănd în vedere:
- Raportul d-lui Surdu Teodor,consilier,privind luarea de urgenţă a unor măsuri de protecţie socială
pentru numitul Vulpe Marin;
-Avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a HGR nr.50/2011 privind
Normele de aplicare a V.M.G.
In conformitate cu OG. Nr.27/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr.70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
In conformitate cu Anexa nr.25 din Hotararea Consiliului local nr.21/2009 privind Inventarul
bunurilor care apartin domeniului privat al comunei;
In baza art.36 alin.2,lit. c,alin. 6,lit. a,pct.2 si 17 din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.45 primul alineat din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.1. Se acordă în regim de urgenţă spre folosinţă gratuită una cameră în suprafaţă de 10,00 mp.
numitului Vulpe Marin,cetăţean fără adăpost,la fosta brutărie al CAP Romanu,care actualmente se află în
domeniul privat al comunei Romanu,judetul Braila.
Art.2. D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar, va pune la dispoziţie materialele necesare în vederea
utilării camerei cu minimum necesar de confort.
Art.3. D-ul Zainea Cristian George,secretar comuna,va populariza prin orice mijloace de informare
persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Calu Neculai

Contrasemneaza,
Secretar comuna,
Zainea Cristian George
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PROIECT DE HOTARARE
Din 03 Octombrie 2013

Privind: acordarea în regim de urgenţă spre folosinţă gratuită a unei camere în suprafaţă de
10,00 mp.,proprietatea Consiliului local ,ca măsură de protecţie socială,beneficiar al Venitului Minim
Garantat numitului Vulpe Marin,cetăţean fără adăpost
Avănd în vedere:
- Raportul d-lui Surdu Teodor,consilier,privind luarea de urgenţă a unor măsuri de protecţie socială
pentru numitul Vulpe Marin;
In conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a HGR nr.50/2011 privind
Normele de aplicare a V.M.G.
In conformitate cu OG. Nr.27/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr.70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
In conformitate cu Anexa nr.25 din Hotararea Consiliului local nr.21/2009 privind Inventarul
bunurilor care apartin domeniului privat al comunei;
In baza art.36 alin.2,lit. c,alin. 6,lit. a,pct.2 si 17 din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.45 primul alineat din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.1. Se acordă în regim de urgenţă spre folosinţă gratuită una cameră în suprafaţă de 10,00mp.
numitului Vulpe Marin,cetăţean fără adăpost,la fosta brutărie al CAP Romanu,care actualmente se află în
domeniul privat al comunei Romanu,judetul Braila.
Art.2. D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar, va pune la dispoziţie materialele necesare în vederea
utilării camerei cu minimum necesar de confort.
Art.3. D-ul Zainea Cristian George,secretar comuna,va populariza prin orice mijloace de informare
persoanelor interesate.
CONSILIER,
SURDU TEODOR

