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HOTĂRÂREA NR.
NR 43/19.07.2018
Privind acordarea unui ajutor de urgență
urgen a familiilor
care au suferit pagube materiale în urma incendiului produs
Consiliul local al comunei Ulieș,
Ulie judetul Harghita întrunit în ședinta
dinta ordinară din data de
19.07.2017
Având în vedere:
Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulieș:
Ulie
Expunerea
xpunerea de motive a Primarului comunei Ulieșș care constituie nota de fundamentare a
prezentei Hotărâri nr.: 222/S
/S din 13.07.2018; raportul Compartimentului contabil nr.: 225/S
din 13.07.2018, prin care s-aa verificat necesitatea urgenței acordării
ării ajutorului în natură;
natură
Avizul de legalitate a persoanei
soanei desemnate cu
c atribuții de secretar nr.: 226/S
226 din 13.07.2018;
Proiectul de Hotărâre nr.: 223/S
223 din 13.07.2018 și procesul verbal de afișare a Proiectelor de
Hotărâri nr.: 224/S din 13.07.2018;
13
Avizul comisiei de specialitate
tate pentru activități
activită
economico-financiară,
financiară, Agricultură, Amenajarea teritoriului și urbanism nr.:
n
228/S din
19.07.2018
Proiectul a fost precedat de actele: Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a
comunei Ulieșș și proprietate privată
privat a asociației
ției persoanelor juridice și fizice din raza
comunei Ulieș,
ș, Județul Harghita, întocmit în 2015, act care conține Planul de recoltare și
Cultură; Hotărârea Consiliului local nr.: 31 din 24.05.2018 Privind vânzarea la licitație
licita publică
3
a masei lemnoase prin picior în cantitate de 68 m din actul de punere în valoare nr.: 11602;
Procesul verbal de intervenție
ție nr.: 61 din 07.07.2018 a Inspectoratului situațiilor
situa
de Urgență
„Oltul”;
Ținând cond de prevederile legale:
Art. 28 al. (2) din Legea nr.: 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare; coroborat cu art. 41 și art. 44 din anexa la Hotărârea
Hot
Guvernului
României nr.: 50/2011
011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.: 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările
modific
ulterioare;
Art. 59, art. 62 și art. 63 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, republicată
republicat cu modificările și
completările ulterioare
tehnică legislativă pentru elaborarea
Art. 80 și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnică
actelor normative, republicată (r2) cu modificările și completările
ările ulterioare;
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Art. 7 și urm. din Legea 52/2003 privind transparența
transparența decizională în administrația
administra publică
republicată cu modificările și completările
complet
ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 123 al. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică
public
locală republicată cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 8., art.115, alin. (1) lit. b) din Legea
administrației
ției publice locale nr. 215/2001, republicată,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență
urgen în natură familiilor care au suferit pagube
Art. 1.Se
în urma incendiului din data de 07.07.2018 în satul Petecu pentru refacerea clădirilor anexe.
Art. 2. Ajutorul de urgențăă constă în material lemnos în volum de 8 m3 în limita maximă
exploatabilă din pădurea proprietate
propr
publică a Comunei Ulieș.
Art. 3.Prezenta
Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului, Compartimentului de
contabilitate și a secretarului comunei Ulieș.
Art. 4.Prezenta
Prezenta Hotărâre poate fi contestată în temeiul și în condițiile Legii 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta hotărâre
re va fi comunicata prin grija persoanei desemnate cu atribuții
atribu de
secretar a comunei, după cum urmeaza:Instituției
urmeaza:
Prefectului - județul
ul Harghita;aparatului
Harghi
de specialitate a primarului;Persoanelor
Persoanelor vizate de prezenta Hotărâre precum și Odolului
silvic privat Odorheiu Secuiesc.
Secuiesc
Președintele
ședintele ședinței
Balint Laszlo

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții
atribu de secretar
Kolumban Erzsebet

Această hotărâre a fost adoptatăă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinarăă din data de 19.07.2018, cu
respectarea prevederilor art.
rt. 45 alin. 1) cu un număr
num de 8/9 voturi din numărul
rul total de 9 consilieri locali în
funcţie şi 8 consilieri prezenţi
ţi la vot.

