
                                                                       
 

  R O M Â N I A                     
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 

  H O T Ă R Â R E  
privind acordare unui ajutor de urgență familiei  domnului Tănase Ionel, domiciliat în 

satul Bordușani, comuna Săgeata,județul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară,  
 
               Având în vedere : 
 
       - cererea nr. 499  din 20 ianuarie 2023  al  domnului Tănase Ionel,domiciliat în  satul 
Bordușani, comuna Săgeata,județul Buzău  , prin care solicită  acordarea unui ajutor de 
urgență în bani ; 
           -ancheta socială   nr.699 din  30.01.2023 efectuată de compartimentul de asistență 
socială și autoritate tutelară  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Săgeata,județul Buzău ; 

- referatul primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, domnul Tănase Sorin, înregistrat la      
nr.29 din 30  ianuarie 2023; 

- raportul de specialitate  întocmit de Compartimentul de asistență socială și autoritate 
tutelară din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Săgeata,județul Buzău 
înregistrat la nr.30 din 30  ianuarie 2023; 

- avizul  comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău; 
             În conformitate cu : 
     -prevederile  Legii nr. 292/2011  a asistenței  sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -prevederile  art. 28  alin.(1),(2) și (5)  din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim 
garantat cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile  art. 41 și  art.44  din H.G. nr. 50/2011  pentru aprobarea  Normelor 
Mertodologice  de aplicare a  prevederilor Legii nr. 416/2011 privind  venitul  minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare ;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare.  

-prevederile  art. 140  alin.(1) și (3) , ale   art. 154  alin.(1), ale art. 196  alin.(1) ,lit.a)  , ale 
art. 197 alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ  cu modificările și 
completările ulterioare ; 

  În  temeiul   dispozițiilor art. 129 alin (2) lit.d) , alin (7) lit.b)  și  c) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare , 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1  (1)  Se aprobă acordarea  unui ajutor de urgență în valoare de  4 000 lei(patru mii  
lei ), familiei domnului Tănase Ionel , CNP   cu domiciliul în satul Bordușani, comuna 
Săgeata,județul Buzău ,întrucât familia acesteia se află într-o situație financiară  dificilă. 
                    (2) Acest ajutor  de urgență se acordă pentru acoperirarea  unei părți  din 
cheltuielile ocazionate cu  aducerea  soției decedate  la data de 6 ianuarie  2023 în localitatea 
Bailen, Jaen, Spania  pentru înhumare . 



         Art.2  Ajutorul de urgență   prevăzut la art. 1  va fi acordat  din   sume  destinate  ajutor  
de urgență.  
         Art.3 Primarul comunei Săgeata, județul Buzău, împreună cu compartimentul 
buget,contabilitate, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare, va  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri .  
        Art.4   Secretarul general delegat   al  comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri   
instituțiilor si autorităților interesate (Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Primarului 
comunei,compartimentului buget contabilitate, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare, 
domnului Tănase  Ionel ). 
      
                   

 
            Preşedinte de Şedinţă , 
                Consilier local,    
                                                                                        Contrasemnează, 
                Gheorghe PANȚURU	                                  Secretar general delegat al comunei  
 
                                                                                     Elena-Cristina TĂNASE  
   Nr.10 
   Săgeata  - Buzău, 31  ianuarie 2023 
 
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   din 
data de 31.01.2023  cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din  OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ   cu un număr de 12 voturi pentru ,0  abţineri şi 0  voturi împotrivă, din 
numărul total de 12 consilieri în funcţie şi  13 consilieri prezenţi la şedinţă.  
 
 

 

 


