CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOȘNA
JUDEȚUL IASI
HOTĂRARE NR. 21/31.03.2020
privind aprobarea acordării unui ,,pachet de baza alimentar”
pentru persoanele aflate în situatii de risc din comuna Mosna jud Iasi, urmare a prevenirii aparitiei
infectarii cu Coronavirus.

Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi;
Având în vedere Proiectul de hotarâre 983/19.03.2020
Având in vedere referatul compartimentului de asistentă socială înregistrat sub
nr.982/19.03.2020
Având în vedere prevederile Decretului Presedintelui nr 195/2020
Având în vedere prevederile art.8 din Ordonanta Militara nr 2/21.03.2020
Având în vedere Hotărârea nr. 12/24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2020 rectificat prin HCL NR 22/31.03.2020;
Având in vedere referatul Primarului comunei Mosna înregistrat sub nr. 984/19.03.2020
Având în vedere prevederile din Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere prevederile Legii 416/2001
Având în vedere legea 448/2006 legea persoane cu handicap
Având în vedere Legea nr 292/2011 privind Legea Asistentei sociale
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică;
În temeiul art.139, a art. 196 alin 1,lit.a din OUG Nr 57/2019-privind Codul Administrativ
HOTARASTE
Art.1 Se aproba acordarii unui ,,pachet de baza alimentar ” în suma de 50
lei/persoana/luna pentru persoanele aflate în situatii de risc datorita masurilor privind
restrictia circulatiei în vederea pastrarii distantei sociale, prin izolare la domiciliu în comuna
Mosna jud Iasi în vederea prevenirii

infectarii cu Coronavirus.

.
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Art.2 Se aproba disponibilizarea ritmica a sumelor necesare pentru realizarea masurilor
conform art1 din prezenta ,din bugetul local al comunei la cap.61.02.50(alte cheltuieli în
domeniul ordinii publice si sigurantei nationale).
Art.3 Se aproba acordarea ,, pachetului de baza alimentar “ urmatoarelor categorii de
cetateni , care prezinta risc de vulnerabilitate la data de 30.03.2020 dupa cum urmeaza:

a)persoanelor cu varsta de peste 65 de ani .
b)persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001.
c)persoanelor cu handicap grav ,aflate în evidenta si sprijinul Primariei
d) alte persoane cu vulnerabilitati grave.
Art.4. Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse la îndeplinire de catre Primarul
comunei Mosna , compartimentul de asistenta sociala,compartimentul contabilitate din
aparatul de specialitate al Primarului
Art.5

Prezenta

hotărare

va

fi

comunicată:

Primarului

comunei

Mosna,

compartimentului financiar-contabil, compartimentul de asistenta sociala, afisata public
pentru luare la cunostinta de catre cetatenii comunei, precum si Prefecturii Judetului
Iasi, pentru controlul legalitatii.

Prezenta HCL Nr. 21/31.03.2020

a fost adoptata în sedinta ordinara din 31.03.2020 cu un total de

voturi de
Total consilieri
Prezenti
Pentru
Împotrivă
Abtineri

15
15
15
0
0

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local,

Adoptată astăzi 31.03.2020
Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI
Diaconu Rodica
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOȘNA
JUDEȚUL IASI
PROIECT de HOTĂRARE NR. 983/19.03.2020
privind aprobarea acordării unui ,,pachet de baza alimentar”
pentru persoanele aflate în situatii de risc din comuna Mosna jud Iasi, urmare a prevenirii aparitiei
infectarii cu Coronavirus.

Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi;
Având in vedere referatul compartimentului de asistentă socială înregistrat sub
nr.982/19.03.2020
Având în vedere prevederile Decretului Presedintelui nr 195/2020
Având în vedere prevederile art.8 din Ordonanta Militara nr 2/21.03.2020
Având în vedere Hotărârea nr. 12/24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2020 rectificat prin HCL NR 22/31.03.2020;
Având in vedere referatul Primarului comunei Mosna înregistrat sub nr. 984/19.03.2020
Având în vedere prevederile din Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere prevederile Legii 416/2001
Având în vedere legea 448/2006 legea persoane cu handicap
Având în vedere Legea nr 292/2011 privind Legea Asistentei sociale
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică;
În temeiul art.139, a art. 196 alin 1,lit.a din OUG Nr 57/2019-privind Codul Administrativ
PROPUNE
Art.1 Se aproba acordarii unui ,,pachet de baza alimentar ” în suma de 50
lei/persoana/luna pentru persoanele aflate în situatii de risc datorita masurilor privind
restrictia circulatiei în vederea pastrarii distantei sociale, prin izolare la domiciliu în comuna
Mosna jud Iasi în vederea prevenirii

infectarii cu Coronavirus.

.
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Art.2 Se aproba disponibilizarea ritmica a sumelor necesare pentru realizarea masurilor
conform art1 din prezenta ,din bugetul local al comunei la cap.61.02.50(alte cheltuieli în
domeniul ordinii publice si sigurantei nationale).
Art.3 Se aproba acordarea ,, pachetului de baza alimentar “ urmatoarelor categorii de
cetateni , care prezinta risc de vulnerabilitate la data de 30.03.2020 dupa cum urmeaza:

a)persoanelor cu varsta de peste 65 de ani .
b)persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii 416/2001.
c)persoanelor cu handicap grav ,aflate în evidenta si sprijinul Primariei
d) alte persoane cu vulnerabilitati grave.
Art.4. Prevederile prezentului proiect de hotarâre vor fi duse la îndeplinire de catre
Primarul comunei Mosna , compartimentul de asistenta

sociala,compartimentul

contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului
Art.5 Prezentul proiect de hotărare va fi comunicată: Primarului comunei Mosna,
compartimentului financiar-contabil, compartimentul de asistenta sociala, afisata public
pentru luare la cunostinta de catre cetatenii comunei, precum si Prefecturii Judetului
Iasi, pentru controlul legalitatii.

Prezentul Proiect de HCL Nr.

983/19.03.2020 a fost adoptata în sedinta ordinara din 31.03.2020 cu

un total de voturi de
Total consilieri
Prezenti
Pentru
Împotrivă
Abtineri

15
15
15
0
0

Adoptat astăzi 31.03.2020
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