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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 5 din 25.01.2017 

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 8160 lei  reprezentând contribuție 
parțială pentru plata serviciilor de îngrijire la Căminul pentru persoane vârstnice 

Comloșul Mare, a persoanei vârstnice Vasile JURAVLE în anul 2017 

        
              Având în vedere faptul că în anul 2015 Serviciul de Asistență Socială din cadrul 
Primăriei comunei Dudeștii Noi a fost sesizat în legătura cu situația deosebită a d-nului 
Vasile Juravle, precum și solicitarea acestuia de a beneficia de îngrijire și asistență într-un 
cămin de persoane vârstnice, a cererii Căminului pentru persoane vîrstnice Comloșu Mare 
nr.51/18.01.2017, înregistrată la instituția noastră cu nr.1/18.01.2017 prin care am fost 
înștiințați de majorarea costului de întreținere la 980 lei/lună,   
             Ținând cont de prevederile  art.24  din Legea nr. 17/ 2000, privind asistența socială 
a persoanelor vârstnice, și a art. 93 alin.3, art. 94 lit. a și c, art. 102 alin.3 din Legea 
asistenței sociale nr. 292/2011. 
              
 luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat sub nr.297/2017, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 
comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.296/2017,  

 c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, EDUX  ale Consiliului Local al Comunei 

Dudeștii Noi, 

          d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 

conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) și art. 45 alin. (1), din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  
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în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

              Art. 1. - Se aprobă acordarea sumei de 8160 lei, de la bugetul local, reprezentând 

contribuție parțială la plata serviciilor de îngrijire în  Căminul pentru persoane vârstnice 

Comloșul Mare, pentru anul 2017 a persoanei vârstnice Vasile JURAVLE, având CNP       . 

 

              Art.2. – Suma aferentă contribuției parțiale se acordă lunar din bugetul local pentru 

completarea veniturilor proprii ale persoanei vârstnice, în vederea contravalorii serviciilor de 

îngrijire. 

                    
               Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 

comunei, Căminului pentru persoane vârstnice Comloșu Mare, Serviciului de Asistență 

Socială Dudeștii Noi  și Compartimentului de contabilitate publică şi control intern din cadrul 

Direcţiei pentru gestionarea resurselor umane, serviciilor publice, bugetului local şi a 

patrimoniului  și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 12  voturi pentru,  0 voturi împotrivă-, 0 
voturi abțineri - din 12 consilieri locali prezenți. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Camelia MINGEA 

L.S. 


