
HCL nr. 51/2007

h51_2007.html[15/12/2018, 00:49:50]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 51
din 30 mai 2007

 
cu privire la acordarea diferenţei de ajutor financiar persoanelor racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic şi

cărora nu li s-a putut asigura agent termic în iarna 2006/2007
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2007;       
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 9629 din 14.05.2007;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 9630 din 14.05.2007;
- Raportul Biroului buget-contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 9631 din 14.05.2007;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1822 din 21 decembrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei
publice locale;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 3/2007 cu privire la acordarea unui ajutor financiar persoanelor
racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic şi cărora nu li s-a putut şi nu li se poate asigura agent termic în iarna 2006/2007;

- Adresa Direcţiei de Servicii Publice Câmpulung Moldovenesc nr. 285 din 09.05.2007;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d”, art. 36 alin (4) lit. “a”, art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 14, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001, a

administraţiei publice locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 
Art.1. Se aprobă acordarea diferenţei de ajutor financiar persoanelor racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic şi

cărora nu li s-a putut asigura acest serviciu în iarna 2006/2007.
Art.2. Cuantumul ajutorului financiar este de 255,5 lei/lună şi se acordă pentru perioada 16-31 martie şi parţial aprilie 2007.
Art.3. Ajutorul financiar se acordă persoanelor care au beneficiat de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung

Moldovenesc nr. 3/2007 cu privire la acordarea unui ajutor financiar persoanelor racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic şi
cărora nu li s-a putut şi nu li se poate asigura agent termic în iarna 2006/2007

Art.4. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Biroul buget contabilitate din cadrul Primăriei, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                
Ing. Vasile Gorodea

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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