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H O T Ă R Â R E A   nr. 152 / 2021 

privind  aprobarea achiziționării de materiale pentru refacerea locuinței distrusă de 

incendiu, situată pe strada Muzicanților, nr. 25 A, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara 

          

 Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului oraşului Geoagiu nr. 162/16.12.2021 

prin care se propune aprobarea achiziționării de materiale  pentru refacerea acoperișului 

locuinței pe strada Muzicanților, nr. 25A, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara, distrus de 

incendiul din data de 28.11.2021, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială  

161/16.12.2021 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

461/21.12.2021, 465/21.12.2021 și 469/21.12.2021. 

 

   Reținând faptul că în data de  28.11.2021 a avut loc un incendiu în orașul Geoagiu, 

strada Muzicanților la imobilul cu nr. 25A, în urma căruia a fost distrus complet 

acoperișul casei de locuit, instituția noastră a trebuit să ia măsuri pentru evacuarea 

persoanelor sinistrate și să le acorde sprijin pentru refacerea locuințelor; 

 În bugetul local sunt prevăzute sume cu destinația de ajutor de urgență, însă 

familia sinistrata nu are capacitatea de a-și organiza individual activitățile pentru a-și 

reface locuința, astfel încât se impune ca ajutorul de urgență să fie acordat în natură, sub 

forma refacerii acoperișului locuinței, aspect care implică achiziționarea materialelor; 

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 finanțele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare 

          În baza prevederile 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 10.000 lei din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 

2021, cap. 68.02 – asigurări și asistență socială,  pentru suportarea cheltuielilor aferente 

achiziționării de materiale de construcții în vederea refacerea acoperișului locuinței 

afectata de  incendiu, situată în Geoagiu, str. Muzicanților, nr. 25 A, jud. Hunedoara. 

Art. 2.   Familia sinistrata va primi, prin dispoziție a primarului orașului Geoagiu, 

ajutor de urgență, în natură, sub forma asigurării materialelor de construcții pentru 

refacerea acoperișului locuinței distruse de incendiu. 
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Art. 3.  Procedura de acordare a ajutorului de urgentă constă în: 

-  solicitarea scrisa a titularului familiei sinistrate, 

- documente justificative ( acte de stare civilă, adeverințe de venit, Proces verbal de 

constatare/ intervenție întocmit de instituțiile abilitate ( ex. ISU), după caz și alte 

documente relevante ( ex. fotografii), 

- Ancheta socială prin care se certifică situația de necesitate, formularul fiind cel 

prevăzut în anexa nr. 16 la NM de aplicarea a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.  

- Proces verbal de predare / primire a materialelor de construcții 

- Alte documente ( fotografii anexate cu acoperișul refăcut). 

Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

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

 

Art.  5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Direcției de Asistență Socială Geoagiu. 

 
 

Geoagiu, 23.12.2021  

 

 

Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

Piele Mihai Marcel                                                                             Secretar General 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15 cvorum necesar: 9 

 

 

 

 


