
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 236/27.08.2015 

privind acordarea de pachete cu alimente dc baza pentru toti pensionarii si alte categorii de 

persoane defavorizate cu ocazia sărbătorii religioase „Sfanta Cuvioasa Parascheva " 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu 

prevederile ar. 39 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.08.2015; 

Având în vedere: 

-   Proiectul de hotarare initiat de Primar, Matei Nicolae , expunerea de motive a 

acestuia, raportul compartimentului de resort, avizele comisiilor de specialitate; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Art. 120 alin (1) din Constituţia României; 

In temeiul art. 2,  art . 3 alin (1), art. 4, art. 10, art. 36 alin (2), lit. d coroborat cu 

alin . 6, lit „ a 
u
, pct.2, art. 36 alin (2) lit. „ d”,  art. 45 alin (2), precum si art 115 alin 

(1) din Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1 Se aproba acordarea de pachete cu alimente de baza cu ocazia sărbătorii 

religioase „ Sfanta Cuvioasa Parascheva " , in funcţie de prevederile bugetare, 

următoarelor categorii de persoane care au domiciliul pe raza oraşului Năvodari: 

• Copii încadraţi in grad de handicap; 

• Persoane adulte cu handicap; 

• Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap: 

• Beneficiarii de ajutor social; 

• Persoanele aflate in evidenta cantinei de ajutor social; 

• Pensionari; 

• Alte categorii defavorizate; 

ART. 2 Se aproba valoarea totala a pachetului acordat in cuantum de 45 lei cu TVA; 



ART. 3 .Ordonatorul principal de credite prin dispoziţie va stabili o comisie si 

procedura de lucru pentru aplicarea prezentei; 

ART. 4 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de catre Direcţia Economica si 

Direcţia Juridica Administraţia Publica Locala - Asistenta Sociala - Protecţia Copilului 

din cadrul Primăriei Oraşului Năvodari; 

Art. 5 Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotărâre: Instituţia Prefectului Judeţului Constanta, Primarului Oraşului 

Năvodari, Cabinet Primar, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Direcţiei Economice, 

Direcţia Juridica - Administraţia Publica Locala -Asistenta Sociala - Protecţia 

Copilului. 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri in functie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 

 

SECRETAR, 

   TIRSOAGA VIORICA 

 

 


