HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii acoperisului
unei locuinte din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul
Buzau, distrus in incendiu.
Având în vedere:
• expunerea de motive

a primarului comunei Movila Banului, judetul

Buzau inregistrata la numarul 6253/27.11.2019
• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.6254/27.11.2019
• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
ale Consiliului Local Movila Banului inregistrat sub nr.6255/27.11.2019
• cererea domnului Ursea Marinica , inregistrata sub numarul
5831/8.11.2019
• prevederile art.28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificarile si completarile ulterioare.
• prevederile art 41 si 44 din Hotararea Guvernului nr 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr
416/2001 privind venitul minim garantat.
În temeiul art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi
art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
ART 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 2000 lei domnului
Ursea Marinica
judetul Buzau.

domiciliat in comuna Movila Banului, satul Movila Banului,

ART 2. Ajutorul de urgenta va fi acordat din bugetul local al comunei Movila
Banului, judetul Buzau.
ART 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza
domnul Negoita Marian referent in cadrul compartimentului de contabilitate.
ART 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Consiliului Local al Comunei Movila Banului şi publicare pe site-ul propriu al
Primăriei.
NR.84/29.11.2019
Movila Banului, Buzau

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Gheorghe Alina Florentina

Secretar general,
Ionita Alexandru Florin

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Movila Banului în ședința
ordinară din data de 17.10.2019 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.

