R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 54 din 26.05.2021
- aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.05.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de
aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de către dl. Chirilaș Constantin –
referent asistență social în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului;
Având în vedere cererea înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
1638/29.03.2021, cerere prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar pentru acoperirea unei
părți din cheltuielile efectuate pentru înmormântarea defunctului Ene Gheorghe;
Luând în considerare faptul că cheltuielile ocazionate de înhumarea defunctului Ene Gheorghe
au fost suportate de Pintilie Ciprian - preotul paroh al Parohiei Ortodoxe Acriș;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. “a” și alin. (7), li. ,,b” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, 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. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul local, în cuantum de
1500 lei pentru solicitantul Pintilie Ciprian, cu reședința în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr.
85B, județul Brașov, posesor al CI seria ZV, nr. 325024, în vederea acoperii unei părți din cheltuielile
efectuate pentru înmormântarea defunctului Ene Gheorghe.
Art.2: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general
al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului
Judeţului Braşov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu, d-lui
Chirilaș Constantin și solicitantului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sergiu Oliver BORCEA

- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

