ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 102
din 24 noiembrie 2016
Privind aprobarea unei sprijin pentru asigurarea unui set de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii
care provin din familii defavorizate.
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru ordinară din data de
24.11.2015;
În conformitate cu prevederile :
- Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, modificata si completata ;
- Avand in vedere si prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modi
ficarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice şi Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acord cadru din
Legea nr. 98/2016;
- art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) , alin.(6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare
Având in vedere Raportul de specialitate nr. 7734 din 17.11.2015 al compartimentului buget finanţe
precum şi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi
completările
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
ART. 1 – Se aprobă lista privind copii care provin din familii defavorizate, care vor beneficia de un ajutor
constând în îmbracăminte.
ART. 2 – Se aprobă realizarea de anchete sociale de către asistentul social în vederea recrutării şi validării tuturor
copiilor din lista comunicată de către Şcoala Gimnazială Tureni, conform anexei, din familii cu venit maxim de
150 RON/membru de familie, situaţie locativă precară şi nivel scăzut de educaţie al părinţilor.
ART. 3 – Se aprobă asigurarea setului de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toţi copiii eligibili cu rezultate
şcolare; suma care se va acorda pentru achiziţionarea acestora fiind de 150 RON/copil.
ART. 4 – Primarul comunei Tureni aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri.
ART. 5 – Prezenta Hotărâre se comunică:
-

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Primarul comunei Tureni ,
Compartimentului de specialitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BLAGA DOREL

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
10
Nr. consilieri prezenţi = 10
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

