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H O T Ă R Â R E 
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind acordarea de tichete sociale în valoare  

de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru persoanele vârstnice  

din oraşul Valea lui Mihai 
 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai,  

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de grupul de consilieri ai E.M.N.P. - P.P.M.T. 

privind acordarea de tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de 

alimente şi medicamente pentru persoanele vârstnice din oraşul Valea lui Mihai, depus 

în data de 21 septembrie 2015, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat, înregistrat sub 

nr.72/CL/22 mai 2014, 

- prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia public şi faptul că nu au fost formulate opinii, propuneri şi 

recomandări, 

- Raportul cuprinzând Avizul nefavorabil al Comisiei pentru agricultură şi 

activităţi economico-financiare a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, datorită 

faptului că proiectul de hotărâre supus avizării nu este fundamentat, nu se cunoaşte în ce 

măsură ar fi afectat bugetul local pentru a fi susţinut financiar în condiţiile actualelor 

prevederi bugetare, 

- faptul că Proiectul de hotărâre privind acordarea de tichete sociale în valoare 

de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru persoanele 

vârstnice din oraşul Valea lui Mihai, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 

alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E 

Articol Unic: Se respinge Proiectul de hotărâre privind acordarea de tichete 

sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente 

pentru persoanele vârstnice din oraşul Valea lui Mihai. 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

               Marian Alexandru         SECRETAR,  

                                                                                      Todor Maria  

 

 

Nr.73 din 30 septembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12  voturi PENTRU 

         -   4  voturi ÎMPOTRIVĂ 


