
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării cu titlu gratuit, a cantităţii de 100 mc. lemn de lucru, la drum auto, aprobarea acordării cu titlu gratuit, a cantităţii de 100 mc. lemn de lucru, la drum auto, 
din pădurea proprietate a comunei Şaru Dornei, pdin pădurea proprietate a comunei Şaru Dornei, pentru familia entru familia Galan PetruGalan Petru, , 

în scopul refacerii locuinței distruse de incendiuîn scopul refacerii locuinței distruse de incendiu

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ; 
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către domnul primar Iordache Ioan-Cătălin, înregistrat sub nr.

9135 din 14.12.2021;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9137 din 14.12.2021;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
turism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 9243 din 20.12.2021;

- Ancheta socială  nr. 9134 din 14.12.2021;
În baza cererii, înregistrate sub nr.  9065 din  14.12.2021, adresată de către domnul  Galan PetruGalan Petru,

domiciliat în comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava, prin care solicită acordarea unui ajutor pentru refacerea
imobilului afectat de incendiu;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) litera c), alin. (6) litera a), art. 139, alin. (1) şi art. 
196 alin. (1) litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit, a cantităţii de 100 mc. lemn de lucru la drum auto din
pădurea proprietate a comunei Şaru Dornei, pentru domnul GALAN PETRU (C.N.P.:  comuna Şaru Dornei,
judeţul Suceava, pentru refacerea locuinței distruse de incendiu.

Art.2.Art.2.  Viceprimarul comunei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederileViceprimarul comunei şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru controlprezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru control
și legalitate.și legalitate.
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