
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

           PROIECT 
          

H O T A R A R E 
privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgență familiilor 

și persoanelor care se află în situații de necesitate 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a viceprimarului comunei, inregistrata sub 
nr.145/20.04.2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr 146/20.04.2017; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr .147/20.04.2017; 

-prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 

 Art.1.-(1). Se aprobă,  de principiu, acordarea ajutorului de urgență familiilor și 
persoanelor care se află în situații de necessitate datorate calamităților naturael, 
incendiilor, accidentelor, stării de sănătate ori alte situații deosebite care pot conduce 
la riscul de excliuziune socială, în cazul în care familiile sau persoanele nu pot 
înlătura această stare de necessitate din venituri proprii. 
  (2).- Faptul aflării în stare de necesitate precum și imposibilitatea 
înlăturării aceseia din veniturile proprii vor fi dovedite de potențialii beneficiari ai 
ajutorului de urgență cu documente oficiale. 
  (3).-  Cuantumul ajutorului de urgență va fi stabilit, în fiecare caz, în 
raport cu posibilitățile financiare concrete, existente la nivelul bugetului comunei, 
prin dispoziția primarului, întemeiată pe referatul de anchetă socială întocmit de 
asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săpoca, 
care va reflecta necesitatea acordării ajutorului de urgență. 
 Art.2.-Viceprimarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari iar secretarul comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica 
persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate.  
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