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HOTĂRÂREA 
nr. 15 din 28.02.2013 

  
- privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2013; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul întocmit de 

compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând procesul verbal de intervenţie nr. 35/19.02.2013, întocmit de către Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă ,,Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov, subunitatea Detaşamentul 2 Bv, cu ocazia 
intervenţiei la incendiul produs la imobilul situat în comuna Vama Buzăului, str. Principală, nr. 730, 
judeţul Braşov, proprietate a numitului Mariş Ioan Nicolae; 

Întrucât familia proprietarului menţionat mai sus 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, 
 În temeiul 36 şi art. 45, alin. (1 - 3) 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 acordarea unei 
cantităţi de 50 m.c. material lemnos pentru construcţii, din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, 
precum şi suma de 5.000 lei de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, familiei numitului Mariş Ioan 
Nicolae, domiciliat în comuna Vama Buzăului, str. Principală, nr. 730, judeţ Braşov, legitimat prin C.I. 
seria BV, nr. 787366.  

 
Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului 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, d-lui Mariş 
Ioan Nicolae şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Ioan CHIOREAN                                                       Avizează pentru legalitate, 
         SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian – Constantin GĂITAN 


