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HOTAR/iREA NR,54
privind acordarea unui aiutor de urgenta
din data de 16 mui 2017
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, intrunit in qectinld extraorclinard
la proiectul de hotdrdre
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ciortesti
din satul
prin care propune acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 9.000 lei pentru imobilul
la pozitia 2l, volumul
Deleni, comuna Ciortesti, judetul lasi, situat in intravilanul comunei, identificat
l, tip l, conform adeverintei de rol nr.29l3/15.05.2017,imobi\core a ars in incendiu asa cum se
judefului IEi, apartinand domnului
prurirro in procesul verbal al IS(J ,,hIIIIAIL GRIGORE STURDzu" al
Neculai Marius Andrei'
Ciortesti,
Avand in vedere raporlul comparlimentului de resort din cadrul Primariei comunei

judetul Iasi,
pentru aprobarea Normelor
Avand in vedere prevederile art.41 si art.43 din Hotararea nr.5012011
garantat;
minim
venitul
metodologoice de aplicare aprevederilor Legii nr.4161200l privind
din cadrul consiliului Local ciortesti;
specialitate
de
a
cimisiitor
avizulfavorabil
Avand in vedere
privind transparenla
Fiind indeplinite condiliile de publicitate impuse de art.6 din Legea nr.5212003
ulterioare;
decizional6 in administraiia public6, cu modificarile si completarile
lit.b), din Legea nr.2l5l200l, Legea privind
alin.(1)
art.115
ln temeiul afi. 3B alin.6 lit.a art.45 alin.(l),
ulterioare
AdministraJia Publicd Local6, republicata, cu modificarile si completarile

HOTARA$rE:

in sat
Art.l Se aprob6 acordarea unui ajutor de urgenta, in cuantum de 9.000 leipentru imobilul situat 1, tip
identiJicat la pozitia 21, volumul
Deleni, comuna ciortesti, judetul Iasi, situat in intravilanul comunei,
de materiale de constructii in vederea
l, conform aileverintei'de rol nr.2913/15.05.2017, pentru procurarea
pentru domnul Neculai Marius Andrei'
reconstruirii locuintei afectate in incendiul din data de28.04.2017
achizitionate de
Art" ZContravaloarea sumei de g.000 de lei va consta in materiale de constructii
de livrare a
verbal
procesul
semna
Primaria Comunei Ciortesti, beneficiarul ajutorului de urgen{d va
acestor materiale din partea Primariei.
,...-,comunet
primarul
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Ciortesti prin Comparlimentul de Contabilitate'
ciortesti 9i va fi
Art.4- preze'ta hotdr6re va fi afigat6 la sediul Primdriei prin grija secretarului comunei
de contabilitate, cetilenilor prin afiqare'
comunicatd: lnstituliei prefectului - Judetul lasi, cornpartimentului
Ciorlesti, I6 nui 201 7

Avizat pentru legulitate,
Secretar
u Rodica
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