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- privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în caz de incendiu 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.04.2012; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 Având în vedere cererea numitului Szasz Adrian înregistrată la Primăria Vama Buzăului cu nr. 
1241 la data de 17.04.2012, prin care se solicită aprobarea acordării unui ajutor în caz de incendiu, însoţită 
de procesul verbal de intervenţie nr. 40 încheiat la data de 16.04.2012 de către Pichetul de Pompieri 
Întorsura Buzăului; 

 Întrucât familia solicitantă se află în stare de necesitate datorată incendiului care i-a distrus 
locuinţa; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pct. 2 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28, alin. (2) din Legea privind 
venitul minim garantat nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 - 45 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), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1: Se aprobă acordarea unui ajutor material în caz de incendiu, constând în materiale rezultate 
din demolările efectuate de către Primăria comunei Vama Buzăului, în vederea reconstruirii locuinţei 
distruse de incendiu, precum şi a unui ajutor financiar în cuantum de 1.000 lei, familiei d-lui Szasz Adrian, 
domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriş, nr. 226A, judeţul Braşov. 
 
 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 şi prefectului judeţului Braşov şi 
solicitantului. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         Constantin Sebastian BULARCA                                              Avizează pentru legalitate, 
                                                                                         SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
                                                    Adrian – Constantin GĂITAN 
 
 


