
       ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

  CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 303 

din 30 09 2003 
 
                privind aprobarea acordării ajutorului de urgenţă  constând în lemne de foc. 
 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 
 
 Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate nr.74 832/23 09 2003; 
 Având în vedere avizul comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului; 
 Având în vedere avizul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 
culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement; 
 Având în vedere prevederile art.42, alin.4 din Legea nr.705/2001 privind sistemul 
naţional de asistenţă socială; 
 Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit “s”” din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

    

Art. 1 – Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă pentru anul 2003, constând în  
1 tonă lemne de foc. 

Lemnele de foc sunt rezultate din tăierea copacilor uscaţi şi aranjarea coroanei 
copacilor  şi prin achiziţionare. 

Achiziţionarea se va face în cazul terminării lemnelor rezultate din tăieri. 
  Art.2 – Ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc, se acordă după efectuarea 
anchetei sociale, persoanelor/familiilor cu un venit mediu net lunar sub  2 000 000 
lei/membru de familie, care nu pot beneficia de prevederile Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat şi care în urma efectuării anchetei sociale se pot încadra în una din 
situaţiile de prioritate identificate mai jos: 

1. Pensionari singuri sau familii de pensionari fără susţinători legali; 
2. Persoane singure sau familii confruntate cu probleme grave de sănătate, care 

necesită tratamente costisitoare, iar din ancheta socială, a detalierii veniturilor,  a 
actelor medicale, rezultă insuficienţa fondurilor necesare asigurării cu combustibil 
pentru încălzirea locuinţei în perioada rece a anului.  

3. Persoane cu handicap gradul I, II  şi  III. 
4. Alte situaţii sociale deosebite, constatate în urma anchetei sociale. 
 
 



Art.3 – Se aprobă alocarea de la bugetul local cap.60.02 – Asistenţă socială- a 
sumei de 600 000 mii lei  pentru achiziţionarea lemnelor de foc şi transportul acestora la 
domiciliul beneficiarului. 

 
Art.4 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.5– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Nicolescu Sorin 

 
 

                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                       Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                                           Grigore Matei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEŞTE CONDIŢIILE DE LEGALITATE 
S E C R E T A R  

Grigore Matei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


