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

HOTĂRÂREA
nr. 5 din 31.01.2011
-

privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2011;
Având în vedere cererea numitei Sporea Elena Mihaela, înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului cu nr. 4312/16.12.2010, prin care solicită acordarea de ajutor financiar pentru înmormântarea
defunctei Sporea Emilia Elena, fiica solicitantei, precum şi certificatul de încadrare a copilului într-un
grad de handicap grav;
Analizând rezultatul anchetei sociale efectuate de compartimentul de asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, referatul întocmit de acest compartiment,
precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, 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. 45, alin. (1) şi (2), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local, în cuantum de 500 RON,
numitei Sporea Elena Mihaela, domiciliată în comuna Vama Buzăului, satul Acriş, nr. 39, judeţul Braşov,
în vederea acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru înmormîntarea defunctei Sporea Emilia
Elena, fiica solicitantei.
Art. 2: Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi d-nei
Sporea Elena Mihaela.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

