ROMANIA
JUDETUL IA$I
CSMANA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Hotirffrea nr. 81 12015
privind acordare ajutor financiar in cuantum de l5o/o din valoarea estimatS a pagubelor, pentru fiecare familie din comuna
Le{cani ce a fost afectatd de fenomenele meteorologice care au avut loc in data de 09.07 .2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile

qedinlei ordinare din data de 27 august 2015

-

Avflnd in vedere:
Expunerea de motive inregistrat[ sub nr. 7039126.08.20i5, intocmit'5 de cltre iniliatorul proiectului, viceprimarul
comunei - ing. Nolingdr Ion;
Referatul de specialitate nr. 7076 127.08.2015, intocmit de catre biroul financiar-contabil din cadrul primariei, in
temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.21512001aadministratiei publice locale, republicata;
Adresa nr. 1391113.07.2015, transmisd de c[tre Centrul Meteorologic Regional Moldova, privind diagnoza
meteorologicd pentru comuna Le,tcani, judeful Iagi, in data de 9.01 .2015;
Procesul-verbal nr.5958117.07.2015, intocmit de cdtre Comitetul Judefean pentru Situafii de urgen![, privind
constatarea qi evaluarea pagubelor in urma fenomenelor hidrometeorologice in comuna Letcani, judeful Iaqi in data
de 09.07.2015;
.

-

Dispozi[ia nr.3131l0.07.2015 a primarului comunei Le{cani, privind constituire comisie pentru constatarea
pagubelor gi evaluarea pierderilor ca urmare a'unor fenomene meteorologice nefavorabile, la nivelul comunei
Lefcani, jude{ul Iaqi;
bugetul local al comunei pe anul 2015, aprobat prin HCL nr. l5l 2015;
prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
votul exprimat in gedinla consiliului local din data de 27.08.2015, respectiv 13 voturi pentru din totalul de 13
consilieri prezenli la qedinla de consiliu.
examinand prevederile legale specifice in materie, respectivi Legea nr. 186/ 2014 privitd bugetul de stat

pe anul 2015; Legea w. 2731 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr.
4161 2001 privind venitul minim garantat, art.28, aln.2; prevederile HG nr. 501 2O1l pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat; HCL nr. 231 2OlO privind aprobarea situatiilor de
necessitate in care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor,
In temeiul art.45 alin.l si art. 115 alin. I lit.b din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu

modificdrile gi completdrile

ulterioare

y
^ y ^_-.
HOTARA$TE:

Art.l Se aprobd acordarea unui ajutor financiar in cuantum de l5Yo din valoarea estimatd a
pagubelor, pentru fiecare familie din comuna Lelcani ce a fost afectatd de fenomenele meteorologice care au
avut loc in data de 9.07.2015, conform centralizatorului nr. 5944116.07.2015, anex6 laprezentahotS.r6re..
Art.2 Primarul comunei, viceprimarul si biroul financiar contabil din cadrul Primariei Letcani vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotarari primarului, viceprimarului,
biroului financiar - contabil gi Instituliei Prefectului Judetului Iaqi.
O copie a prezentei hot[rdri va

fi afigat[ la sediul consiliului local pentru a fi

adusd la cunoqtin![ pubtici.

Contrasemneaza,
Secretar,

Irimita Vali Claudia
Vizat CFP,
Dram Ana

Consiliul local al comunei Letcani
Judeful Iaqi
Nr.7087l 27.08.201s

REFERAT,

Cu privire la adoptarea hotdr6rii m. 81127.08.2015 a consiliului local al cbmunei Lelcani
privind "aptobate ucordarea unui ajutor Jinanciar in cuantum de 15% din valourea estimatd a
pagubelor, pentru fiecare familie din comuna Le(cani ce a
fost ajecmd de fenomenele
meteorologice care au avut loc tn data de 9.07,2015, conform centralizatorului nr.
5944/16.07.2015u, in temeiul art.48 alin.(1) din Legea m.21512001,
vd aduc la cunogtinfi cI nu contrasemnez aceasti

hotirire

intrucdt:

nu au fost respectate prevederile:

-

Legii 52/2003 privind transparen! a decizionald in administralia public6;
prevederile art. 44 alin.(I) din Legea nr. 21512001 republicatd, privind administralia
publicd locald, proiectul de hotdrdre nefiind insolit de raportul comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local;
- referatul de specialitate nr. 7076127.08.2015 intocmit de cdtre biroul-financiar contabil
din cadrul primdriei prevede cd in bugetul local pentru anul2015 nu sunt prevederi pentru
ajutoare financiare privind dezastrele naturale iar sumele defalcate din TVA, transmise
prin adresele nr. 6539 17 .08.2015 qi 6740/17 .08.2015, au destinalie speciald;
- proiectul de hotdrAre se adreseazd doar persoanelor cuprinse in centralizatorul nr.
5944/16.07.2015, dar sunt si alte persoane afectate in comund care nu au fost cuprinse in
c entr alizator si hotdrdr ea adoptatd, e ste di s criminatori e
;
- nu existd un act normativ special pentru aceastd situafie, singura prevedere legald este art.286 din
Leg^ea nr.57112005 Codul Fiscal:
(a) In cazul unei calamitl{i naturale, consiliul local poate acorda scutire de laplataimpozitului pe
clSdiri, a impozitului pe teren, precum gi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism qi
autorizaliei de construire sau o reducere a acestora.
(4^l) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de
terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu
avizul favorabil al Ministerului Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale Si al Ministerului Mediului gi
Schimb drilor Climatic e.
(4^2) Avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale si al Ministerului Mediutui
si
Schimbdrilor Climatice se solicitd dupd depunerea documentelor justificative de cdtre proprietarii

terenurilor Si are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse tn perimetrul de
ameliorare, precum Si delimitarea acestora.
(5) Scutirea delaplata impozitelor sau reducerile acestoraprevdzute la alin. (l), (2), (3) sau (4)
se
aplicd persoanei respective cu incepere de la data de intdi a lunii urmdtoare celei in care persoana
depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.',
- iniliatorul proiectului invocd Legea m. 416 I 2O0l privind venitul minim garantat dar nu
existd raportul compartimentului de asistenld socialS qi nici alte acte iustificative in acest sens.
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Secretar,

Irimila V li-Claudia
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