
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea alocarii din bugetul local a unor sume pentru acordarea unui 

ajutor de urgenta unei familii aflate in situatie de necesitate 
 
Consiliul local al comunei Florica,  judetul Buzău 
Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 1659 din 
10.09.2019;  
         -raportul de specialitate  inregistrat la nr. 1726/18.09.2019  al Compartimentului  
de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Florica  prin care se apreciaza 
necesitatea acordarii unui ajutor de urgenta pentru familia  doamnei Damian Mariana; 
 -avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Florica; 

-prevederile HCL nr. 14/2019 privind aprobarea bugetului propriu al Comunei 
Florica, judetul Buzau; 

- prevederile HCL nr. 32/30.08.2019 privind rectificarea bugetului local al 
Comunei Florica, judetul Buzau; 

 - prevederile art.28 alin. (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, 
actualizata; 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata , 

În temeiul, art.129 alin (1) , art 139 alin 1 si art.196 alin 1 lit.b) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.l  Se aproba alocarea  din bugetul local a unor sume pentru acordarea unui 
ajutor de urgenta unei familii aflate in situatie de necesitate conform Anexei nr.1 , care 
face parte integranta din prezenta hotarare 

Art.2  Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul Comunei Florica prin 
Compartimentul Financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Florica precum si persoana abilitata sa exercite controlul financiar preventiv 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.3 Secretarul comunei Florica va comunica prezenta hotarare autoritatilor 
persoanelor fizice si juridice interesate. 
 

Preşedinte de sedinţă, 
Tache Gheorghe 

 
                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                           Secretar general delegat comuna 
                                                                                     Lupu Marcelica Adriana 
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Nr.35 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  
30.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 9 consilieri in funcţie şi 8 consilieri prezenţi la şedinţă. 


