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HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea criteriilor şi a procedurii de distribuire a pachetelor 

pentru Sarbatorile Pascale si Sarbatorile de Craciun 

 

 

Consiliul Local al orasului Techirghiol, intrunit in sedinta din data de 11.12.2019, 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare si referatul de aprobare prezentate de dl primar -

Iulian Constantin Soceanu, precum si avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.3,  

 Avand in vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 25841/10.12.2019, 

- H.C.L. nr. 28/10.02.2016 pentru aprobarea criteriilor şi a procedurii de distribuire a 

pachetelor pentru Sarbatorile Pascale si Sarbatorile de Craciun, 

- H.C.L. nr. 76/25.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

oraşului Techirghiol pentru anul 2019, 

- O.U.G. nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor 

evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

 Vazand prevederile art. 129 alin.(1) si alin.(7), lit.b din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ ; 

 In temeiul prevederilor art.139 alin. (1) din O.U.G.  nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

HOTARASTE : 

 

Art.1  - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/10.02.2016 pentru aprobarea 

criteriilor şi a procedurii de distribuire a pachetelor pentru Sarbatorile Pascale si Sarbatorile de 

Craciun, după cum urmează : 

« Beneficiari - toate familiile care nu depăşesc suma de 1000 lei/membru/familie şi care 

depun cerere însoţită de documentele doveditoare . Venitul se calculează pe persoana, iar 

beneficiar este familia.»  

 

Art.2. – Secretarul general al orasului va face publica hotararea prin afisaj, o va comunica 

persoanelor si institutiilor interesate , iar primarul o va duce la indeplinire. 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi - 11.12.2019. 

 Nr. 240. 
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