
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru revocarea pct. 12.2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 privind pentru completarea punctului 12 din 
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL 
nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare 

de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară, 
Având în vedere: 
- referatul primarului al municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

302/CLM/14.08.2019;  
- raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Buzău nr. 8467/14.08.2019; 
- opinia motivată a secretarului municipiului Buzău nr. 

285/CLM/02.08.2019; 
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 

139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.- Se aprobă revocarea pct. 12.2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 privind pentru 
completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea 
criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor 
financiare excepționale. 



Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   
 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
                                consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 
 
                                                               

                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                       Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Buzău, 23 august 2019 
Nr. 241 

 
 
 

 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședința din data de 23 august 2019, art. 139, alin. (1), coroborat 
cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul 
total de 23 consilieri în funcție și 18 consilieri prezenți la ședință.  



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                                                    -PRIMAR- 
Nr. 302/CLM/14.08.2019 

 
 
 

R E F E R A T  
pentru revocarea pct. 12.2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 pentru completarea 
punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind 
aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum 

și a prestațiilor financiare excepționale 
 
 
 
 

Având în vedere opinia motivată a secretarului municipiului Buzău nr. 
285/CLM/02.08.2019 cu privire la Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 
104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de 
urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, prin care a apreciat ca 
fiind nelegal art. 12.2., consider că se impune revocarea acestui articol. 

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

Direcţia de Aisitență a Municipiului Buzău 
Nr. 8467/14.08.2019 

 
 
 

R A P O R T 
pentru revocarea pct. 12.2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 privind pentru completarea punctului 12 din 
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL 
nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare 

de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale 
 

În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art. 41 din H.G nr. 50/2011, ”primarii pot acorda 
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi 
pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local”. 
 De asemenea, în conformitate cu prevederile HCL nr. 231/2018 
pentru aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor sociale de 
urgență precum și a prestațiilor financiare excepționale, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 104/24.04.2019, 
primarul poate acorda familiilor și persoanelor singure defavorizate, pe 
lângă celelalte ajutoare stabilite și ajutoare sociale de urgență în 
vederea achiziționării și instalării unui sistem de încălzire, ca urmare a 
situației în care se află rețeaua locală de furnizare a energiei termice în 
sistem centralizat. 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 176 pentru 
completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104 din 24.04.2019, privind 
aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum 
și a prestațiilor financiare excepționale a fost adoptată cu 
amendamentul prevăzut la art. 12.2., care are următorul conținut: “De 
aceste ajutoare beneficiază și chiriașii ANL, cu mențiunea că sursa 
alternativă achiziționată rămâne în proprietatea statului român, titularul 
dreptului de proprietate al imobilului”. 
 Chiriașii din blocurile ANL pot beneficia de ajutoare de urgență 
doar pentru bunurile proprii deteriorate de diferite situații de calamitate, 
dezastru sau incendii și nu pentru locuință deoarece proprietar al 
acesteia este statul român, în spiritul art. 391)  din HG 50/2011. 



 Față de această situație nu se poate lua în considerare includerea 
în categoria beneficiarilor de ajutoare de urgență pentru instalarea unui 
sistem de încălzire a chiriașilor ANL. 
     

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Antonescu Gabriela 
 


