
                                                           
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

   COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
 

  H O T Ă R Â R E  
 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Belu Gica   

din comuna Săgeata , sat Dâmbroca  , judeţul Buzău  
 

Consiliul local al comunei SAGEATA  , judeţul Buzău ;  
 
           Având în vedere :  
      - expunerea de motive a Viceprimarului comunei Săgeata , judeţul Buzău,domnul 

Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului conform 

prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,  înregistrată sub nr. 

83/25.04.2019  ;  

      - raportul domnului consilier  din cadrul  compartimentului financiar contabil , 

inregistrat la nr.84 din 25.04.2019; 

    În conformitate cu : 

     - prevederile art.28 alin (2) din Legea nr. 416 / 2001 , privind venitul minim 

garantat modificată şi completată ; 

      - prevedrile art.41 şi art.44 din Hotararea de Guvern nr.50/2011 , pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind 

venitul minim garantat ; 

     -  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

     -  cererea doamnei Belu Gica domiciliată în comuna Săgeata , sat Dâmbroca , 

judeţul Buzău , înregistrată sub nr.1163/11.04.2019 ; 

     -  prevederile procesului verbal de intervenţie nr.20 din 26 .11.2018 eliberat de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Buzău ; 



     - prevederile Hotărâri Consiliului Local Sageata nr.14 /2019 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2019; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d” , alin. (6) lit. „a” , pct.2, art. 45 alin. (1) 

coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia 

publică locală  (republicata*), cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art.1  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 4000 lei d-nei Belu 

Gica  , domiciliată în Comuna Săgeata , sat Dâmbroca, judeţul Buzău , întrucât acesta 

se găseşte într-o situaţie de necesitate ca urmare a incediului produs la data de 26 

noiembrie 2018, conform procesului de intervenţie nr.20/2018 întocmit de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Buzău .  

    Art.2 Ajutorul de urgenţă prevăzut la art.1 va fi acordat sub formă de materiale de 

construcţie necesare edificării unui imobil  . 

    Art.3   Ajutorul de urgenţă prevăzut la art.1 va fi acordat de Primăria Comunei 

Săgeata , judeţul Buzău , prin  compartimentul de contabilitate  de la  Titlul IX  

„Asistenţă soacială „ . 

    Art.4  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor 

interesate .(Institutiei Prefectului – Judeţul Buzău , Viceprimarului comunei Săgeata , 

compartiment contabilitate  )   . 

 
         Preşedinte de Şedinţă 
             Consilier local                                              Contrasemnează, 
           Tuzu Gheorghe                                                   Secretar, 
                                                                          Iancu Viorica Raimonda 
 
 
 
 
 
 
 Nr. 19 , Sageata - Buzău, 25.04.2019 ; 
  Hotărâre a fost adoptat de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1),(2) si (3)  din Legea nr. 215/2001, a 
administraiei publice locale ,  ( R2) cu modificarile si completarile ulterioare , cu un număr de 12   
voturi pentru , 0 abţineri  şi  0  voturi împotrivă  , din numărul total de 12 consilieri în funcţie şi   
12 consilieri prezenţi la şedinta 


