ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

H O T Ă R Â R E A nr. 153 / 2021
privind alocarea fondurilor necesare pentru acordarea de produse pentru familiile și persoanele
singure nevoiașe de pe raza orașului Geoagiu în luna decembrie 2021, cu prilejul sărbătorilor de
iarnă
Consiliul Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 163/16.12.2021 al primarului orașului Geoagiu,
prin care se arată că în acest an s-a primit din partea SC Ape Minerale Băcâia SRL suma de 5000
lei, în baza Contractului de Sponsorizare nr. 2675 din 16.12.2021, înregistrat la sediul UAT orașul
Geoagiu sub nr. 63/16.12.2021, în vederea achiziționării și ulterior distribuirii de pachete cadou
către familiile și persoanele nevoiașe din raza de administrare a UAT orașul Geoagiu, cu ocazia
Sărbătorilor de Crăciun din anul 2021, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială
162/16.12.2021 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 462/21.12.2021,
466/21.12.2021 și 470/21.12.2021.
În conformitate cu dispoziţiile art. 4, art. 5 și art. 20, lit. “i” din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 76 alin. 4 lit. “a” din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. 2 lit.”b” şi „d”, alin. (4), lit.”a”, alin.(7) lit.”b” și
lit. ”e” , precum şi ale art. 139 alin. (3) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei, din contractul de sponsorizare nr. 2675/
16.12.2021, înregistrat la sediul UAT orașul Geoagiu sub nr. 63/16.12.2021, în vederea
achiziționării și ulterior distribuirii de pachete cadou către familiile și persoanele nevoiașe din raza
de administrare a UAT orașul Geoagiu, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun din 2021.
Art. 2. Aproba alocarea fondurilor necesare pentru acordarea de produse pentru familiile si
persoanele singure, nevoiașe de pe raza orașului Geoagiu în luna decembrie 2021, cu prilejul
sărbătorilor de iarnă, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3. Justificarea şi decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative,
potrivit prevederilor legale în vigoare.
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;
- Compartimentului Buget, Financiar.
- Direcției de Asistență Socială Geoagiu.
Geoagiu, 23.12.2021
Preşedinte de şedinţă
Piele Mihai Marcel

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15 cvorum necesar: 9

Contrasemnează
Secretar General
jr. Cimpoeşu Maria

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

ANEXA la HCL nr. 153 / 2021

PROGRAMUL ACŢIUNI
care se vor desfăşura în luna decembrie 2021
cu prilejul sărbătorilor de iarnă

Începând cu data de 23.12.2021 vor fi acordate pachete cadou, constând în produse alimentare,
familiilor si persoanelor singure nevoiașe de pe raza oraşului Geoagiu, respectând normele și măsurile
sanitare de prevenire și combatere a răspândiri infectării cu virusul SARS – CoV -2 ;

Geoagiu, 23.12.2021
Preşedinte de şedinţă
Piele Mihai Marcel

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15 cvorum necesar: 9

Contrasemnează
Secretar General
jr. Cimpoeşu Maria

