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COMUNA COSTULENI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL

I{oTARAREA NR.IA
Privind acordarea unui sprijin material d-nului Zmilu Dumitru , cu
domiciliul in satul Costuleni, com Costuleni, judeful Iagi , veteran de rizboi
centenar

Consilitrl Local al comunei Costuleni, judetul Iasi, intrunit in sedinta
ordinara din 25 aprilie 2013;
Avdnd in vedere adresa nr. CV 293 din 12.03.2013 a Ministerului Aplrdrii
Nalionale - DirecJia calitatea vielii personalului ;
Av6nd in vedere expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre intocmite de
d-nul Harabagiu Dumitru, primarul comunei Costuleni prin care propune
acordarea unui sprijin material d-nului Zmdlu Dumitru , veteran de rlzboi
centenar, inregistrate cu nr. 441I.04.2013 ;
Avdnd in vedere prevederile art. 36, alin 6 ,lit a din Legea 21512001 a
administraliei publice locale;
Avdnd in vedere prevederile Legii 4411994 privind veteranii de rdzboi ,
precum gi unele drepturi ale invalizilor gi vdduvelor de r[zboi , cu modificirile gi

completlrile;
Avdnd in vedere aviztl favorabil al Comisiei pentru inv6ldmdnt , s[nItate,
cultur[, protecJie sociald , activitdti sportive gi de agrement inregistrat cu ff.
57119.04.2013;

In temeiul art.45,alin.1 din Legea 21512001 privind administratia publica
republicata,

HOTARAgTE:

Art.l Se aprobl acordarea unui sprijin material d-nului Zmdt Dumitru ,
cu domiciliul in satul Costuleni, com Costuleni, judeful Iagi , veteran de rdzboi
centenar nlscut la data de 9.05.1913 ;
Art.2 Sprijinul material const[ in acordarea unei sume de 300 lei gi se va
atribui din bugetul local al comunei Cosfuleni intr-un cadru festiv ce se va
organizain ziva de 9.05.2013 ;
fut. 3 Cu ducerea la indeplinire a acestei hotirdri se inslrcineazl
Compartimentul financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului comunei Costuleni;

M.. 4 Secretarul comunei Cosfuleni va comunica copie de pe prezenta
hot6rdre primarului, contabilului Primiriei Costuleni , lnstituliei'prefectului
judefului Iagi pentru control gi legalitate , d-nului Zmilt Dumitru gi
o va face
publici prin afigare la sediul institufiei sau pe site-ul acesteia.
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Dati astizi, 25.04.2013
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