ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.36 din 28.09.2006 privind acordarea de lemn de foc gratuit handicapaţilor de gradul I,
veteranilor de război, văduvelor de război Parohiilor de pe raza comunei,
Lăcaşurilor de Cult, cabinetului medical Uman
Văzând proiectul de hotărâre privind acordarea de lemn de foc gratuit handicapaţilor de gradul
I, pompierilor civili, veteranilor de război, Parohiilor de pe raza comunei, Lăcaşurilor de Cult,
cabinetului medical precum şi văduvelor de război.
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
În temeiul Codului Silvic;
În temeiul art.38 alin.2 lit.d, f şi h şi a art.46 din Legea nr.215 privind administraţia publică
locală, modificată şi completată ulterior;
Consiliul Local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data de 30.09.2003,
orele 800.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se acordă, gratuit, următoarele cantităţi de lemn de foc:
- 2 mc – handicapaţilor de gr.I şi veteranilor de război;
- 2 mc – Parohiei Lescoviţa;
- 2 mc – Bisericii Baptiste Naidăş;
- 2 mc – Bisericii Baptiste Lescoviţa;
- 2 mc – Bisericilor Penticostale Naidăş;
- 6 mc – Cabinetului Medical Uman Naidăş;
- 2 mc – văduvelor de război necăsătorite.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează pădurarii comunali şi paznicul de păşune de
păşune.
Art.3. – Hotărârea intră în vigoare în momentul afişării, dată de la care se abrogă orice alte
reglementări contrare.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se comunică conform prevederilor art.49 alin.2, ale art.50 alin.1 şi
ale art.85 alin.1 lit.„h” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală la: Instituţia
Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ,
Serviciului de Contabilitate al Consiliului local al comunei Naidăş precum şi paznicilor de păşune şi se
va face publică prin afişare.
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