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H O T Ă R Â R E A    nr.  16/ 2020 

privind suplimentarea sumei alocate pentru lucrările de refacere a locuințelor distruse de 

incendiu pe strada Muzicanților, oraș Geoagiu 

          Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 18/10.02.2020, referatul de aprobare al 

primarului oraşului Geoagiu nr.  19/10.02.2020 prin care se propune suplimentarea sumei 

alocate pentru lucrările de refacere a locuințelor distruse de incendiu pe strada 

Muzicanților, oraș Geoagiu, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială 

Geoagiu nr. 16/10.02.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

1228/17.02.2020, nr. 1237/17.02.2020 și nr. 1246/17.02.2020;   

 Reținând faptul că în data de  16.10.2019 a avut loc un incendiu în orașul Geoagiu, 

strada Muzicanților la imobilele cu nr. 111, 111A, 113, 112, 120, în urma căruia au fost 

distruse complet 5 case de locuit și au fost avariate 2 locuințe, instituția noastră a trebuit 

să ia măsuri pentru evacuarea și cazarea persoanelor sinistrate și să le acorde sprijin 

pentru refacerea locuințelor; 

 Din bugetul local a fost alocată suma de 43.000 lei cu destinația de ajutor de 

urgență, însă familiile sinistrate nu au avut capacitatea de a-și organiza individual 

activitățile pentru a-și reface locuințele, impunându-se ca ajutoarele de urgență să fie 

acordate în natură, sub forma refacerii locuințelor, aspect care a implicat achiziționarea 

materialelor și a execuției de lucrări.  

Această sumă nu a fost suficientă pentru a achita integral, atât valoarea 

materialelor de construcții, cât și valoarea manoperei către constructorul care a executat 

lucrările,  urmând ca din bugetul local pe anul 2020 să fie alocată suma necesară pentru 

plata constructorului. 

In conformitate cu prevederile: 

- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 43 și art. 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin  HGR nr. 50/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 27 lit. ”n” și ”o”, art. 55 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4, art. 5 și art. 20, lit. “i” din Legea nr. 273/2006  privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 

          În baza prevederilore art. 129 alin (2) lit “d”, alin. (7) lit. “b” și lit. ”h”, ale art. 139 

alin. (3) lit. „a”  si ale art.196 alin. (1) lit. “a”  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se alocă suma de 20.000 lei din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 

2020, cap. 68.02 – asigurări și asistență social, pentru suportarea cheltuielilor aferente 

refacerii locuințelor afectate de incendiul din data de 16.10.2019, în oraș Geoagiu, str. 

Muzicanților, respectiv, plata contravalorii manoperei pentru reconstruirea caselor 
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distruse și repararea caselor afectate parțial. 

Art. 2.   Familiile sinistrate vor primi, prin dispoziție a primarului orașului Geoagiu, 

ajutor de urgență, în natură, sub forma execuției lucrărilor necesare pentru refacerea 

locuințelor afectate de incendiu din data de 16.10.2019. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.  4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Directiei de Asistență Socială Geoagiu. 

 

 
Geoagiu, 18.02.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                                      Contrasemnează  

    Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                               Secretar General 

                                                                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
 
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 

 


