
JUDETUL TULCEA  

COMUNA NUFARU  

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T A R A R E A  Nr.20 
privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care beneficiaza de  

facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, aprobata prin 

Legea nr. 96/1997 pentru trimestrul II pe anul 2019 

 
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 26 martie 2018, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali; 

 Având in vederea adresa Consiliului Judeţean Tulcea cu nr.3684/13.03.2019 si 

inregistrată la institutia noastră sub nr.1579/13.03.2019 prin care solicită listele actualizate 
ale persoanelor din satu llganii de Jos, judeţul Tulcea pentru trimestrul II al anului 2019; 

Văzând prevederile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează in unele localităţi din Munţii Apuseni 
si din Rezervaţia ,,Delta Dunării, republicată, aprobată prin Legea nr.96/1997, Hotărârea 
Guvernului  nr. 395 din 31 mai 1996 pentru aprobarea Programului special privind unele 

măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"şi a Normei nr.4626/1997 privind acordarea, 
utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea Ordonantei Guvernului 

nr.27/1977, republicată; 
Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local si raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

In conformitate cu prevederile art. 36 aln(1), art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 
 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1 – Se aproba lista cuprinzand persoanele domiciliate in sat Ilganii de Jos, 

comuna Nufaru, judetul Tulcea care vor beneficia pe trimestrul II pe anul 2019 de tarife 

reduse cu 50% la energia electrică furnizată din reţeaua publică, pentru consumurile 
casnice menajere, conform anexei nr.1, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 2 – Secretarul comunei Nufaru judetul Tulcea va comunica prezenta hotarare 

Institutiei Prefectului - Judetul Tulcea, precum si autoritatilor si persoanelor interesate. 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri alesi. 
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