
 
HOTĂRÂREA nr. 72 
din 12 noiembrie 2018    

                                                                                                                                                                                
             Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru două familii din comuna 
Nădrag, care se află în situaţie de necesitate cauzată de  incendiu. 
    
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
 
             Având în vedere faptul că în data de 11.11.2018 în localitatea Nădrag a avut loc un 
incendiu  în urma căruia au fost distruse casa familiei Goldschmid Rodrigo Dănuţ situată la 
adresa com. Nădrag,  sat Nădrag, str. Ghioceilor nr. 4, şi casa familiei Petroi Ilie Răzvan situată 
la adresa com. Nădrag,  sat Nădrag, str. Ghioceilor nr. 5, în urma acestui eveniment cele două 
familii fiind în stare de necesitate. 
             Ţinând cont de solicitările depuse de Goldschmid Rodrigo Dănuţ şi  Petroi Ilie Răzvan; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederile art. 28 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat. 
             În temeiul art. 36 al (6) lit a) pct. 8 din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind 
administraţia publică locală.  
             În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind administraţia 
publică locală ; 
                                                        
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
              Art.1 Se aprobă acordarea a câte unui ajutor financiar de urgenţă în valoare de 30.000 
lei pentru fiecare dintre următoarele familii: 

a) Familia Goldschmid Rodrigo Dănuţ situată la adresa com. Nădrag,  sat Nădrag, str. 
Ghioceilor nr. 4, familie  aflată în situaţie de necesitate cauzată de  incendiul produs în 
data de 11.11.2018 care a distrus casa proprietate personală în care familia domiciliază. 

b)  Familia Petroi Ilie Răzvan situată la adresa com. Nădrag,  sat Nădrag, str. Ghioceilor 
nr. 5, familie  aflată în situaţie de necesitate cauzată de  incendiul produs în data de 
11.11.2018 care a distrus casa proprietate personală în care familia domiciliază.          

             Art.2  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
             Art.3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare.   

                                                                                                     
 
 
                                                                                                        Preşedinte şedinţă   
                                                                                                             Ungur Vasile 
                                                                                        
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


