ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din __.06.2017
privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 10323 din 15.06.2017 iniţiată de către
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 10324 din 15.06.2017 întocmit de Serviciul Situaţii de Urgenţă;
Văzând avizul favorabil nr. __ din __.06.2017 al Comisiei de buget finanţe, avizul
favorabil nr. __ din __.06.2017 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi
tineret, avizul favorabil nr. __ din __.06.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul
pentru legalitate nr. ____ din __.06.2017 dat de Secretarul municipiului Roman.
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cele ale art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”,
pct. 4, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 13.850 lei în vederea
achiziţionării de materiale de construcţii şi de instalaţii electrice necesare sprijinirii
familiei Stavarachi pentru refacere locuinţei distruse în urma incendiului din data de
19.04.2017.
Art. 2. Direcţia Economică și Serviciul Situații de Urgență vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 10323 din 15.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotărâre privind aprobarea efectuării
unei cheltuieli din bugetul local
Potrivit articolului 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare, primarii pot acorda ajutoare de urgență în limita
fondurilor existente prin buget, familiilor și persoanelor care se află în situații
deosebite.
În data de 19.04.2017, în municipiul Roman, str. Zimbrului, nr. 55 a avut loc un
incendiu care a distrus în totalitate locuinţa familiei Stavarachi.
D-na Stavarachi Emilia solicită prin cererea înregistrată la Primăria
municipiului Roman nr. 7093 din 20.04.2017, un sprijin financiar de 13.850 lei pentru
refacerea casei de locuit.
Având în vedere:
- procesul-verbal de intervenţie întocmit de către Inspectoratul pentru Situații de
Urgenţă “Petrodava” al județului Neamț, care constată distrugerea în întregime a casei
de locuit;
- verificarea efectuată de către reprezentanții Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgenţă al municipiului Roman;
- faptul că familia Stavarachi compusă din 3 adulți şi 4 copii cu vârste cuprinse
între 4 şi 9 ani nu dispune de fonduri financiare pentru construirea unei alte locuinţe,
propunem Consiliului Local Roman să analizeze situaţia în cauză și să aprobe
alocarea din bugetul local a sumei de 13.850 lei în vederea sprijinirii familiei
Stavarachi pentru refacere locuinţei distruse în urma incendiului din data de
19.04.2017.
Față de cele solicitate mai sus rugăm doamnele/domnii consilieri, să analizeze
şi să se pronunţe prin vot.
Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU
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Emitent: Serviciul Situaţii de Urgenţă
Nr. 10324 din 15.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hotărâre privind aprobarea efectuării
unei cheltuieli din bugetul local

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune alocarea din bugetul local a respectivei sume, se
constată că aceasta a fost alocată cu respectarea prevederilor art. 36,
alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală, ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond,
formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil.
Serviciul Situații de Urgență
Daniel URSU

