ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
H O T Ă R Â R E nr. 17/15.03.2017
privind acordarea unui ajutor financiar domnului MIU TOMA
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
•
expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. ANDREI ION
inregistrata la nr. 2254/07.03.2017 ;
•
avizul de legalitate al secretarului de comuna dat pe proiectul de
hotarare;
•
raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de
Comisia de specialitate a Consiliului Local Smeeni,inregistrat la nr.
2255/07.03.2017;
•
cererea domnului Miu Toma, inregistrata la nr.1263/13.02.2017 ,
prin care solicita acordarea unui ajutor de urgenta .
•
procesul-verbal nr. 43 / 10.02.2017 , intocmit de catre I.S.U. Buzau ;
•
prevederile Anexei nr.2, pct.10 , lit.d) din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare;
•
prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
•
prevederile art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru
aprobareaNormelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si
completarile ulterioare;
• prevederile art. 28 alin. (2) si alin. (6) din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
•
H.C.L Smeeni , nr. 22/2015 privind stabilirea modalitatilor de
acordare a ajutoarelor financiare ;
•
ancheta sociala nr. 2256/07.03.2017, efectuata de catre
compartimentul Asistenta sociala din cadrul Primariei comunei
Smeeni;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d) si alin (6) lit.a) pct.3 , art. 45 alin
(1) coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr.

215 din 23 aprilie 2001(**republicată**) (*actualizată*)
administraţiei publice locale , modificata si completata :
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba acordarea unui ajutor financiar ,in suma de 3000
lei , domnului Miu Toma , posesor al C.I. seria XZ ,nr.448157 , din
comuna Smeeni, sat Udati-Minzu, judetul Buzau, in vederea reparatiei
anexei la locuinta proprietate personala , distrusa in incendiul din data
de 10.02.2017 .
Art.2 Decontarea sumei prevazute la art.1 se va face pe baza de
documente justificative.
Art.3 Primarul Comunei Smeeni, judeţul Buzău , prin intermediul
compartimentului contabilitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri .
Art.4 Impotriva prevederilor prezentei hotarari, persoanele
nemultumite se pot adresa Instantei de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului :
• Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
• Primarului Comunei Smeeni,
• Compartiment contabilitate
Presedinte de sedinta
Consilier local
Alion Adrian
Contrasemneaza
Secretar ,
Stanescu Anghel Luigi
Nr. 17 , Smeeni - Buzău, 15.03.2017 ;
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”, 0„împotrivă”
,0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie,din care prezenti
12.

