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HOTARAREA NR. 31/2020 

privind aprobarea acordarii de masti de protectie pentru persoanele incadrate in grad de 

handicap care nu se incadreaza in conditiile O.U.G. nr. 78/2020, in contextul epidemiei de 

coronavirus, din fonduri de la bugetul local al orasului Copsa Mica 

 

 Consiliul Local al orasului Copsa Mica, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 mai 2020, 

 Analizand referatul de aprobare al primarului orasului Copsa Mica nr. 2733/2020 si raportul 

nr. 2734/2020, intocmit de  S.P.A.S. Copsa Mica, 

 Vazand avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodărie comunala, servicii si comerţ, 

In conformitate cu cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 21 alin. (3)-(4)  din Legea nr. 481/2004 

privind protecţia civilă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 33 

din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

In temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se aproba acordarea unui numar  de 50 de masti de protectie pentru persoanele 

incadrate in grad de handicap care nu se incadreaza in conditiile O.U.G. nr. 78/2020, aferente unei 

perioade de 2 luni, in contextul epidemiei de coronavirus. 

 Art. 2. Fondurile necesare achizitiei mastilor se vor asigura din bugetul local al orasului 

Copsa Mica. 

        Art.3. Primarul Orasului Copsa Mica, prin intermediul aparatului de specialitate,  va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

    

Adoptata in orasul Copa Mica, la data de 28 mai 2020 

 

 

  

 Presedinte de sedinta   Contrasemneaza 

Benicky Camelia Maria  Secretar general 

 Serban Dorin 

 

 
Difuzat:  

1 ex.primar 

1 ex.Institutia prefectului 

1 ex.dosar 

1 ex. Birou buget-finante 
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