
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 59 /2020
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru

gestionarea situaţiilor generate de apariţia unor îmbolnăviri cu virusul COVID-19
în Municipiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.78/2020 şi Referatul de aprobare nr.78/2020
întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune
aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru gestionarea situaţiilor
generate de apariţia unor îmbolnăviri cu virusul COVID-19 în Municipiul Petroşani;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.6 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Hunedoara;

Văzând raportul Direcţiei de Asistenţă Socială nr.9/890/11.03.2020 şi raportul Biroului
Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie Publică Locală nr.3986/11.03.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.5, alin.3, art.20, alin.1, lit.”i” din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 3, alin.2, art.42, alin.4,
art.80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru pentru elaborarea
actelor normative republicata, cu modificarile ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,d”, alin.4, lit.,,a”, alin.7, lit.,,h”, art.139,
alin.3, lit.,,a”, art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Aprobă alocarea din bugetul local, prin Direcţia de Asistenţă Socială,

cap.68.02 ,,Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 68.02.1501-Ajutor social, a sumei de
100.000 lei pentru gestionarea situaţiilor generate de apariţia unor îmbolnăviri cu virusul COVID-
19 în Municipiul Petroşani.

Art.2. Suma va fi destinată pentru asigurarea hranei persoanelor aflate în autoizolare la
domiciliu, dacă se găsesc în imposibilitatea de a se susţine, achiziţionarea soluţiilor dezinfectante
pentru sediul primăriei şi sediile serviciilor publice aflate în subordine, achiziţionarea de măşti şi
mănuşi pentru angajaţii care intră în contact cu populaţia şi orice alte cheltuieli legate de situaţia
creată de apariţia coronavirusului la Petroşani.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia de Asistenţă
Socială Petro;ani.

Art.4. Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Petroşani, Direcţiei de
Asistenţă Socială şi se transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara.

Petroşani, 11.03.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VALERIU BUTULESCU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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