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   CONSILIUL   LOCAL   AL 
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HOTĂRÂREA 
       nr. 40 din 16.04.2013 

 
 

- privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.04.2013; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului; 
Văzând referatul compartimentului de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi 

nr. 3; 
Având în vedere cererea numitei Borcea Maria, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu 

nr. 1121/02.04.2013, cerere prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar pentru înmormântarea 
defunctului Borcea Viorel, soţul solicitantei; 
 Analizând rezultatul anchetei sociale efectuate de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, ale art. 28, alin. (2) din Legea privind venitul minim garantat nr. 
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul local, în cuantum de 500 lei, 
pentru solicitanta Borcea Maria, domiciliată în comuna Vama Buzăului, nr. 316, judeţul Braşov, în vederea 
acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru înmormântarea defunctului Borcea Viorel, soţul 
solicitantei Borcea Maria. 
 

Art.2: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi d-nei 
Borcea Maria. 
 

   
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Radu COMĂNIŢĂ                                                                              Avizează pentru legalitate, 
                               SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                       Adrian – Constantin GĂITAN 

 
 


