HOTARAREA NR.13
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului
nr.84/29.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta in
vederea refacerii acoperisului unei locuinte din satul Movila
Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau
Consiliul Local Movila Banului, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului, judetul
Buzau inregistrata sub numarul 880/18.02.2020
- raportul de specialitate al compartimentului agricol, cadastru si
urbanism inregistrat sub numarul 881/18.02.2020
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public
si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia
mediului si comert inregistrat sub numarul 882/18.02.2020
- adresa
Institutiei Prefectului – judetul Buzau numarul
1983/11.02.2020
In conformitate cu prevederile:
- prevederile art 15-17 si ale art.20 din Legea nr.292/2011 a
asistentei sociale;
- prevederile art.8 si art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art 18, art.41 si ale art.44 din normele Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin
Hotararea Guvernului nr.50/2011.
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului
nr.84/29.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta in
vederea refacerii acoperisului unei locuinte din satul Movila
Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau.
Art.2 Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul de
specialitate de la nivelul UAT Movila Banului, judetul buzau.
Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta catre
Institutie Prefectului – judetul Buzau si catre toate persoanele si

institutiile interesate si o va publica pe pagina de internet
www.comunamovilabanului.ro
MOVILA BANULUI, 19.02.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA,
TRIFAN DANIELA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
IONITA ALEXANDRU FLORIN

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Movila Banului în
ședința ordinară din data de 19.02.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi ”pentru” , 0
”abținere” și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 8 consilieri în funcție și 8 consilieri
prezenți la ședință.

