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                                                       H O T Ă R Ă R E A    Nr.38 
                                                            Din 26 August  2014 
 
 

               Privind: Tăîerea unui număr de 10 plopi  uscați de pe drumul communal nr. 2 Romanu-Oancea și 
acordarea cu titlul gratuit familiilor defavorizate. 
 
 La initiativa Primarului comunei Romanu,judetul Brăila; 
      Văzănd Referatul de necesitate al d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar  cu privire la realul pericol de 
accidente pe care-l poate provoca plopii uscați de pe marginea drumului communal;   
      Avizul celor trei comisieii de specialitate  de la nivelul comunei; 
      In conformitate cu O.U.G.nr.27/2013 pentru modificarea OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție    
socială pentru perioada sezonului rece; 
 In baza art.36 alin. 1,alin. 2 ,lit. d,alin.6 ,lit.a, pct. 2 din Legea nr.215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. a coroborat cu prevederile art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare,privind administraţia publică locală; 
 
 
                                                              H O T Ă R Ă S T E   : 
 
 
             Art.2 Se acordă  ajutor cu combustibili solizi pentru încălzirea locuințelor,bătrănilor neajutorați, 
familiilor cu mulți copii pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere privind componența familiei și 
veniturile acestora iar asistentul social din cadrul Primăriei locale va efectua anchete sociale pentru veridicitatea 
datelor. 
       Art.3. D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar,va raspunde de  aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari. 
       Art.4. D-ul secretar de comună va popularize prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
 
 
                     Președinte de ședință,                                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                           Găzdoiu Petre                                                                                Secretar comună 
                                                                                                                             Zainea Cristian George 
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PROIECT  DE  HOTARARE 
Din 26 August  2014 

 
 

               Privind: Tăîerea unui număr de 10 plopi  uscați de pe drumul communal nr. 2 Romanu-Oancea și 
acordarea cu titlul gratuit familiilor defavorizate. 
 
 La initiativa Primarului comunei Romanu,judetul Brăila; 
      Văzănd Referatul de necesitate al d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar  cu privire la realul pericol de 
accidente pe care-l poate provoca plopii uscați de pe marginea drumului communal;   
      In conformitate cu O.U.G.nr.27/2013 pentru modificarea OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție    
socială pentru perioada sezonului rece; 
 In baza art.36 alin. 1,alin. 2 ,lit. d,alin.6 ,lit.a, pct. 2 din Legea nr.215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin. 1 si 2 lit. a coroborat cu prevederile art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare,privind administraţia publică locală; 
 
 
                                                              H O T Ă R Ă S T E   : 
 
 
             Art.1.Se aprobă tăierea unui număr de 10 plopi uscați care prezintă un real pericol de accidente de pe 
DC 2 Romanu-Oancea și acordarea cu titlul gratuit familiilor defavorizate. 
             Art.2 Se acordă  ajutor cu combustibili solizi pentru încălzirea locuințelor,bătrănilor neajutorați, 
familiilor cu mulți copii pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere privind componența familiei și 
veniturile acestora iar asistentul social din cadrul Primăriei locale va efectua anchete sociale pentru veridicitatea 
datelor. 
       Art.3. D-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar,va raspunde de  aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari. 
       Art.4. D-ul secretar de comună va popularize prin orice mijloace de informare persoanelor interesate. 
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