ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 21/29.02.2016
privind acordarea unor ajutoare materiale ce constau în obiecte de vestimentaţie şi rechizite
necesare în procesul de educaţie, elevilor Şcolii Gimnaziale Frecatei, precum si structurilor
arondate acesteia
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
- art. 2 alin. (2-4), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. „c” şi alin. (2),
art. 9 alin. (1) lit. „a”, alin. (2-5), alin. (9), art. 10 lit. „b”, art. 11 lit. „b” şi „d”, art. 14, art. 15
alin. (1-3), art. 16 alin. (5), art. 54 alin. (1), art. 55, art. 112, art. 115, art. 128, art. 129, art. 143
din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, modificată şi completată ulterior;
- art. 3˄2 alin. (2) lit. „a”, „e”, „h”, art. 3˄3 lit. „c” din OG nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, modificată şi completată ulterior;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 2, art. 45 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Aprobă acordarea unor ajutoare materiale ce constau în obiecte de vestimentaţie, şi
rechizite necesare în procesul de educaţie, elevilor Şcolii Gimnaziale Frecatei, precum si a
strucurilor arondate acesteia, în valoare de 100 lei/elev, proveniţi din familii defavorizate
domiciliate în comuna Frecatei, judeţul Tulcea.
Art. 2 Se aprobă procedura de acordare a ajutoarelor materiale conform Anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuterniceşte primarul comunei Frecatei prin compartimentele asistenţă socială şi
asistenţă medicală comunitară pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotarare va fi făcut public de către secretarul comunei Frecatei, judeţul Tulcea
prin afişarea la sediul instituţiei şi pe site-ul instituției.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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