HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar dnului Mierlea Ion,
domiciliat in comuna Gogosari, sat. Ralesti, judetul Giurgiu
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- prevederile Anexei 2, pct.10, lit.”c” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată ulterior;
- prevederile art.130, art.131 din Legea 272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului;
- prevederile art.62 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal modificat si completat;
- prevederile art.36, alin.(4), lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată ulterior;
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 3464 / 25.07.2016;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.3465 / 25.07.2016;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 3495 / 26.07.2016;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 3496 / 26.07.2016;
- capitolul bugetar unde este alocată suma este 685050 - alte cheltuieli în domeniul asistenţei
sociale;
În temeiul art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.’’b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior şi cu respectarea art. 115 alin. (3) şi alin.(6) din
acelaşi act normative;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei domnului Mierlea Ion,
domiciliat în localitatea Gogoşari, sat. Ralesti, judeţul Giurgiu, necesar igienizarii locuintei si
imbunatatirea conditiilor de trai.
Art.2. – Suma prevăzută la art.1 va fi suportată din bugetul local, capitolul 685050 - alte cheltuieli în
domeniul asistenţei sociale.
Art.3.- Primarul comunei Gogoşari împreună cu d-na Pîrvu Loredana – consilier în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Contraseamnează,
Secretar,

Consilier local Puiu Maria

Chelu Elena Iuliana
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Subsemnatul, Daia Dănuţ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, am initiat proiectul de
hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar dnului Mierlea Ion domiciliat în comuna Gogoșari, sat.
Ralesti, județul Giurgiu, în urma referatului nr. 3499/26.07.2016 intocmit de doamna Cosat Mariana,
consilier asistenta sociala.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului si prevederile Legii nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 si in urma
sesizarii de catre DGASPC Giurgiu, in scopul prevenirii separarii copiilor de parinti, se recurge la
monitorizarea familiei Mierlea Florian Ionel domiciliat in satul Ralesti, Com. Gogosari, Jud. Giurgiu,
privind modul de crestere si educare a celor doi minori ai acestuia. Se propune astfel acordarea unui
sprijin financiar, util la igienizarea locuintei si imbunatatirea conditiilor de trai.
Având în vedere că în bugetul local la capitolul 685050 - alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale
sunt prevăzuți bani pentru acordarea de ajutoare financiare, propun acordarea unui sprijin financiar dnului
Mierlea Ion, urmând ca proiectul de hotărâre sa fie discutat în prima şedinţă ordinară a Consiliului local
Gogoşari

P R I M A R,
Daia Dănuţ
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JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr. 3495/ 26.07.2016

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian
Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”, s-au întrunit azi 26.07.2016,
având următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar
d-nului Mierlea Ion, domiciliat in comuna Gogosari, sat Ralesti, judetul Giurgiu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar,
comisia de buget-finanţe este de acord cu cele expuse mai sus, supus la vot de preşedintele de comisie se
aprobă în unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,
Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,
Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 3496 / 26.07.2016

AVIZ

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri:”Plesea Ilie, Licuta
Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi 26.07.2016 au analizat următoarea ordine de zi:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar dnului Mierlea Ion, domiciliat
in comuna Gogosari, sat. Ralesti, judetul Giurgiu ”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune adoptarea unei hotărâri în
acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

