ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORAŞUL TĂLMACIU
CONSILIUL LOCAL
DE HOTĂRÂREA NR.160/2008
privind acordarea a două ajutoare de urgenţă , pentru caz de incendiu domnului Rădoiu
Ioan-Tălmăcel, nr.141 şi doamnei Rădoiu Elena -Tălmăcel, nr.142.-

CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.07.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
Examinând cererea nr.6757/2008 a doamnei Rădoiu Elena şi cererea nr.6913/2008 a
domnului Rădoiu Ioan, raportul nr.7040/14.07.2008 întocmit de referent urbansim din cadrul
Primăriei Oraşului Tălmaciu prin care se propune acordarea a două ajutoare de urgenţă, constând în
acordarea a 15 mc lemn de brad de familie , respectiv domnului Rădoiu Ioan, domiciliat în
Tălmăcel, nr.141 şi doamnei Rădoiu Elena, domiciliată în Tălmăcel, nr.142 pentru reconstruirea
surilor şi anexelor gospodăreşti distruse în incendiu in data de 03.07.2008 şi raportul de incendiu
nr.13/3.07.2008;precum şi expunerea de motive a primarului oraşului Tălmaciu;
Avân avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tălmaciu;
În baza Hotărârii Consiliului Local Tălmaciu nr.52/2007 privind aprobarea acordării unor
ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în stare de necesitate şi stabilirea
criteriilor de aprobare;
În conformitate cu art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim gratuit;
În temeiul art.45 alin.1, art.36 alin.2 lit.d , alin.6 pct.15, art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă constând în 15 mc lemn de brad pentru
doamna Rădoiu Elena, domiciliată în Tălmăcel, nr.142 pentru reconstruirea şurii şi a anexelor
gospodăreşti distruse în incendiu în data de 3.07.2008.
Art.2-Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă constând în 15 mc lemn de brad pentru
domnul Rădoiu Ioan, domiciliat în Tălmăcel, nr,141 pentru reconstruirea şurii şi a anexelor
gospădăreşti distruse în incendiu în data de 3.07.2008.
Art.3-Lemnul de brad se aordă din fondul forestier proprietatea publică a oraşului Tălmaciu.
Art.4-Îndeplinirea prezentei revine RPL Ocolul Silvic Tălmaciu.
Adoptată in Talmaciu la
17.07.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCA CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1es.dos.hot., 1ex.primar, 1ex.RPL OST, 2ex.solicitantI, 1ex.urb., 1ex,afisare
9ex.

