ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E nr 44
din 22 septembrie 2013
privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea gospodarilor si anexelor gospodăreşti avariate ca
urmare a inundaţiilor din 12-14 septembrie 2013 la nivelul comunei Slobozia-Conachi
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
,;

I

i

Data depunerii: înregistrat la nr. 2941//21 septembrie 2013
Consiliul local al comunei Slobozia - Conachi, judeţul Galati,intrunit in şedinţa de indata , astăzi 22
septembrie 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, Înregistrata la nr. 2941/1/21.09.2013
Având in vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului,
înregistrat la nr.2941/2/21.09.2013;
Având in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 ale Consiliului Local
al comunei Slobozia Conachi;
In vedere punerea in aplicare a HG nr. 702/18.09.2013 privind alocarea unei sume din
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea
efectelor calamităţilor naturale produse în luna septembrie în judeţul Galaţi;
Având in vedere adresele nr. 6930/21.09.2013 si 6930/21.09.2013 a Instituţiei Prefectului judeţului
Galaţi, pe care le anexam prezentei;
Având in vedere adresa nr. 26486/21.09.2013 a Inspectoratuluide Stat in Construcţii Direcţia
Regionala Sud Est si adresa nr. 2304527/35 din 21.09.2013 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta3eneral Eremia Grigorescu- al judeţului Galaţi, pe care le anexam prezentei;
Având in vedere prevederile art 36 alin (2), lit (d) coroborat cu alin (6) pct 8 d) din Legea
administraţiei publice locale nr 215/2001- republicata;
In baza art.45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr 215/23 aprilie 2001 cu modificările
si completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.- (1) Se aproba la nivelul comunei Slobozia-Conachi un număr de 3 comisii pentru
evaluarea gospodarilor si
anexelor gospodăreşti avariate ca urmare a
inundaţiilor
din 12-14
septembrie 2014 la nivelul comunei Slobozia-Conachi, dupa cum urmează :
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Comisia nr. 1:
-Stamboala Alexandru -reprezentat U.A. T. comuna Slobozia-Conachi;
-Ciobotaru Mihaela -reprezentant Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi;
-Colonel Ivanov Paul -reprezentant I.S.U. Galaţi;
-Gurzun Dragos -reprezentant I.S.C.;
-reprezentant Casa Naţionala de Pensii.
Comisia nr. 2 :
-Dobrea Gheorghe -reprezentat U.A. T. comuna Slobozia-Conachi;
-Stancu Stanca -reprezentant Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi;
-Căpitan Lupu Gheorghe -reprezentant I.S.U. Galaţi;
-Labontu Gheorghe -reprezentant I.S.C.;
-reprezentant Casa Naţionala de Pensii.
Comisia nr. 2 :
-Crisan Ionescu -reprezentat U.A. T. comuna Slobozia-Conachi;
-Lupu Liliana -reprezentant Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi;
- Banches Octavian -reprezentant I.S.U. Galaţi;
- Rusu Marian -reprezentant I.S.C.;
-reprezentant Casa Naţionala de Pensii.
(2) Comisiile numite la alin (1) isi vor desfăşura activitatea

in perioada 23-25

septembrie 2 0 1 3 .

Art.2. Se aproba modelul de fisa de evaluare a pagubelor asa cum este prevăzut in Anexa 1, anexa
care face parte integranta la prezenta.
Art. 3. Se aproba criteriile de evaluare in procent de 25%, 50%, 75%, 100% in funcţie de gradul de
avariere .
Art.4. Primarul va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5- Prezenta hotărâre va fi comunicata Instituţiei Prefecturii judeţului Galaţi răspunderea in acest
sens revenind secretarului comunei Slobozia Conachi

Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

