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              nr. 133 din 05.12.2019 

- privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 05.12.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu 

Nicolae, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, 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; 

Cunoscând situația medicală delicată în care se află minorul Păcurar Matei Ștefan, precum și faptul că 
acesta are nevoie urgentă de tratament medical de specialitate în străinătate, tratament ce necesită costuri 
extrem de mari și pe care familia acestuia nu și le poate permite; 

Având în vedere ancheta socială efectuată de către responsabilul pe linie de asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului; 

Cunoscând prevederile 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 conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,d”, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,b” din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei minorului Păcurar Matei 
Ștefan, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 683, județul Brașov, CNP 
5170630080085 prin mama acestuia, d-na Păcurar Elena – Despina, domiciliată în comuna Vama Buzăului, 
satul Vama Buzăului, nr. 683, județul Brașov, CNP 2801109283551. 

Art.2: Sprijinul financiar menționat la art. 1 va fi virat într-un cont bancar special deschis în scopul 
ajutorării minorului Păcurar Matei Ștefan, astfel: 

- suma de 4500 lei va fi virată imediat; 
- suma de 5500 lei va fi virată după următoarea rectificare a bugetului local al Comunei Vama Buzăului 

aferent anului 2019, sau, după caz, din bugetul local al Comunei Vama Buzaului aferent anului 2020. 
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Buget – 

contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu. 
 Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Braşov, Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu și d-nei Păcurar Elena 
Despina – mama minorului. 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Sergiu Oliver BORCEA                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                       Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”. 


