ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE
privind asigurarea alimentatiei necesare si a altor necesitati de trai pentru
persoanele ce constituie cazuri sociale cu domiciliul sau resedinta pe raza
localitatii Sfantu Gheorghe , aflate in izolare la domiciliu
Consiliul Local Sfantu Gheorghe , judeţul Ialomiţa, intrunit in sedinta ordinara
din data de 19 martie 2020;
Având în vedere:
• raportul de aprobare si motivare al primarului comunei inregistrat la
nr.1380 19.03.2020;
•

adresa nr. 4644 din 18.03.2020 a Institutiei Prefectului-judetul Ialomita
privind masurile ce se impun a fi luate in contextul suspiciunii sau aparitiei
unor cazuri de infectie cu coronavirusul COVID-19

•

dispoziţiile Hotararii nr. 1 din 26.02.2020 a Comitetului judetean pentru
Situatii de Urgenta Ialomita

•

Hotararea nr. 2 din 18.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de
Urgenta Sfantu Gheorghe
Analizand:

•

referatul de specialitate al contabilului nr. 1377 din 19.03.2020;

•

avizul de legalitate al secretarului general al comunei inregistrat la nr.1388
din 19.03.2020

•

raportul de avizare al comisiei pentru agricultura ,activitati economico
financiare , juridica si de disciplina nr. 128 din 19.03.2020
In conformitate cu:

- prevederile art.36 din Legea nr.36 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale , cu modificarile si completarile ulterioare ,
- dispozitiile art.129 alin.(2), lit.d), lit.d), alin. (7) lit.h), coroborate cu art.
139, alin. (1) si art.196 alin.(1) lit.a)din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă asigurarea alimentatiei necesare si a altor necesitati de
trai pentru persoanele ce constituie cazuri sociale cu domiciliul sau resedinta pe raza
localitatii Sfantu Gheorghe aflate in izolare la domiciliu, in cuantumul sumei de 500

lei pentru fiecare persoana .
(3) Stabilirea persoanelor care beneficiaza de prevederile prezentei hotarari se
va face in baza concluziei anchetei sociale intocmite de reprezentantii autoritatii
locale.
(4) Plata alimentelor si a bunurilor se va asigura din fondul de rezerva al
bugetului local .
(5) Distribuirea bunurilor cumparate se va face de reprezentantii autoritatii
locale .
Art. 2. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurătă
de: Primarul Comunei Sfantu Gheorghe , Poliţia Locală Sfantu Gheorghe si alte
persoane delegate in acest sens.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată
de secretarul general comunei Sfantu Gheorghe .
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