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. 77 din 30.07.2021
-

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în caz de incendiu

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.07.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al
acestui proiect de hotărâre și văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Văzând solicitarea d-lui Neagovici Marcel, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 194,
județul Brașov, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4086/26.07.2021, prin care se solicită
acordarea unui sprijin financiar pentru refacerea construcțiilor distruse de incendiu, precum și procesul verbal de
intervenție nr. 282/25.07.2021 întocmit de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov;
Întrucât familia proprietarului menţionat mai sus se află în stare de necesitate datorată incendiului care ia distrus anexe gospodărești;
Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,b” şi lit. ,,h” din Ordonanța de
Urgență 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. 41 - 45 din H.G. 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 prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în caz de incendiu de la bugetul local al Comunei Vama
Buzăului, în cuantum de 8.500,00 lei, d-lui Neagovici Marcel, domiciliat în comuna Vama Buzăului, Acriș, nr.
194, județul Brașov.
Art.2: Viceprimarul comunei Vama Buzăului și Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare
creanţe, patrimoniu 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 și d-lui Neagovici Marcel.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA

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

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

