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H O T Ă R Â R E 
Privind acceptarea sponsorizării SC ROMGAZ SA pentru comuna BORLEŞTI, în 

valoare de 100.000 lei, prin intermediul InstituŃiei Prefectului – judeŃul NeamŃ – 
Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă, cu destinaŃia „Refacerea locuinŃelor 

şi infrastructurii distruse sau grav afectate de calamităŃi naturale, produse în 
perioada iunie – august 2010, precum şi pentru reabilitarea şi modernizarea unor 

tronsoane de drumuri 
 
 
 În temeiul prevederilor art.4 alin.2 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art.121 alin.3 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 Consiliul Local al comunei Borleşti întrunit în şedinŃă ordinară; 
 
 Având în vedere adresa nr.8107/02.09.2010 a Ministerului Economiei, 
ComerŃului şi Mediului de Afaceri – Cabinet Ministru; 
 łinând cont de Hotărârile nr.3 din 31.08.2010 privind stabilirea repartizării unor 
sume, provenite din donaŃii/sponsorizări şi din alte surse, pentru reconstrucŃia locuinŃelor 
distruse şi pentru refacerea infrastructurii distruse sau grav afectate de calamităŃile 
naturale produse în judeŃul NeamŃ, în perioada iunie – august 2010, nr.4 din 8.09.2010 
privind stabilirea unor sume din donaŃii şi sponsorizări pentru refacerea locuinŃelor şi 
infrastructurii distruse sau grav afectate de calamităŃi naturale produse în perioada iunie – 
august 2010, precum şi pentru reabilitarea şi modernizarea unor tronsoane de drumuri, nr. 
5 din  10.09.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârilor nr.3 din 31.08.2010 şi 
nr.4 din 08.09.2010 ale Comitetului JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă NeamŃ; 
 Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.7374/22.09.2010, prin care 
Primarul comunei Borleşti propune acceptarea sponsorizării SC ROMGAZ SA pentru 
comuna Borleşti, în valoare de 100.000 lei, prin intermediul InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul NeamŃ – Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă cu destinaŃia „Refacerea 
locuinŃelor şi infrastructurii distruse sau grav afectate de calamităŃi naturale, produse în 
perioada iunie – august 2010, precum şi pentru reabilitarea şi modernizarea unor 
tronsoane de drumuri; 
 Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7375 din 22.09.2010, prin 
care Şef Serviciu Voluntar SituaŃii de UrgenŃă Borleşti susŃine acceptarea sponsorizării 
SC ROMGAZ SA pentru comuna Borleşti, în valoare de 100.000 lei, prin intermediul 
InstituŃiei Prefectului – judeŃul NeamŃ – Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă, cu 
destinaŃia „Refacerea locuinŃelor şi infrastructurii distruse sau grav afectate de calamităŃi 
naturale, produse în perioada iunie – august 2010, precum şi pentru reabilitarea şi 
modernizarea unor tronsoane de drumuri; 



 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1, ale art.45 alin.1 şi ale art.115 alin.2 
lit.”b” din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se acceptă sponsorizarea SC ROMGAZ SA pentru comuna Borleşti, în 
valoare de 100.000 lei, prin intermediul InstituŃiei Prefectului – judeŃul NeamŃ – 
Comitetul JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă, cu destinaŃia „Refacerea locuinŃelor şi 
infrastructurii distruse sau grav afectate de calamităŃi naturale, produse în perioada iunie 
– august 2010, precum şi pentru reabilitarea şi modernizarea unor tronsoane de drumuri. 
 
 Art. 2 – Primarul comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ, prin compartimentele din 
cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 
 Art. 3 – Prezenta se comunică Prefectului JudeŃului NeamŃ în vederea exercitării 
controlului de legalitate şi SC ROMGAZ SA pentru aducere la îndeplinire. 
 
 
 

Preşedinte de şedinŃă, 
 

Irimia Gică 
 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                          Secretar Staicu Cristina 
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