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- privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.09.2015; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul întocmit de 

compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând procesul verbal de intervenţie nr. 24/15.09.2015, întocmit de către Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă ,,Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, subunitatea Pichetul de Pompieri Întorsura 
Buzăului, cu ocazia intervenţiei la incendiul produs la imobilul situat în comuna Vama Buzăului, sat 
Acriș, nr. 16A, judeţul Braşov, proprietate a numitului Popica Silviu Ciprian, precum și solicitarea 
acestuia din urmă înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 4664/21.09.2015; 

Întrucât familia proprietarului menţionat mai sus se află în stare de necesitate datorată incendiului 
care i-a distrus locuinţa; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pct. 2 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28, alin. (2) din Legea privind 
venitul minim garantat nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 - 45 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) și alin. (2), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor material în caz de incendiu, constând în acordarea unei 
cantităţi de 15 m.c. material lemnos pentru construcţii, din pădurea proprietate a Comunei Vama 
Buzăului, familiei numitului Popica Silviu Ciprian, posesor al C.I. seria KV, nr. 262004, având CNP 
1740905140704.  

 
Art.2: Viceprimarul comunei Vama Buzăului 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, d-lui 
Popica Silviu Ciprian şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ioan POPICA                                                    Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”.      


