ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
privind conferirea post-mortem, a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”,
sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan Polschi și acordarea unui ajutor
de urgență în sumă de 10.000 lei, prin Direcția de Asistență Socială Buzău,
către familia defunctului
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
342/CLM/06.09.2019;
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi
Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub nr. 106.764/06.09.2019;
- raportul
Direcției de Asistență Socială, înregistrat sub nr.
9.377/06.09.2019;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
- prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 41- 43 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevăzute în H.G
nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (13) și art. 139, alin. (1) şi alin. (6),
teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ.
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 - Se conferă, post-mortem, titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE
AL MUNICIPIULUI BUZĂU”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan
Polschi.

Art. 2. – Se aprobă acordarea, prin Direcția de Asistență Socială
Buzău, a unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei, către familia defunctului
Ciprian-Ştefan Polschi.
Art. 3. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională și
Direcției de Asistență Socială Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 09 septembrie 2019
Nr. 269

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 09 septembrie 2019, cu respectarea art. 139, alin. (1) şi
alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la
şedinţă.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMARNR. 342/CLM/06.09.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de
“CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan
Polschi și acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei, prin Direcția
de Asistență Socială Buzău, către familia defunctului

Art. 129, alin. (13) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ
prevede că, consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine
cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau
municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte
integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 41- 43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevăzute în H.G nr. 50/2011
prevăd că primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor
singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor,
accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a
consiliului local că dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are
la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure,
precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă
socială din subordinea consiliului local prin care se certifică situaţiile de
necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori
persoanele singure și că fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă
prevăzute la art. 41 se suportă din bugetele locale.
Art. 28, alin. (2) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
prevede că 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.
În urma pierderii suferite, propun conferirea, post-mortem, a titlului de
“CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan
Polschi, căzut în data de 5 septembrie 2019, victimă a exploziei unei mașini
capcană, în timp ce afla într-o misiune de patrulare, în apropiere de Green Zone
din Kabul, capitala Afganistanului. Ciprian-Ştefan Polschi era şofer în cadrul
structurilor de comandament NATO din Kabul, avea 38 de ani, era căsătorit şi

avea doi copii. Era angajat în MApN din anul 2004 şi se afla la a treia misiune în
Afganistan. Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a semnat ordinul de avansare la
gradul de sublocotenent post-mortem a lui Ciprian-Ştefan Polschi şi a înaintat
preşedintelui României propunerea de a-i conferi Ordinul Naţional „Steaua
României” în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război. Vineri, 6
septembrie a.c. în unităţile militare din ţară şi din teatrele de operaţii vor fi
organizate ceremonii de comemorare a militarului căzut la datorie.
Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare
şi Cooperare Interinstituţională Nr. 106.764/06.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de
“CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan
Polschi și acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei, prin Direcția
de Asistență Socială Buzău, către familia defunctului
Analizând proiectul de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului
de “CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan
Polschi precum și a referatului de aprobare al primarului municipiului Buzău, am
constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:
-art. 129, alin. (13) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ care
prevede că, consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine
cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau
municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte
integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.
- Hotărârea nr. 267 din 30 octombrie 2008 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău privind aprobarea statutului municipiului Buzău prin care a
fost aprobat Regulamentul pentru conferirea titlului de " Cetățean de onoare" și
a altor titluri și distincții unor personalități cu merite deosebite.
În urma pierderii suferite, primarul a propus conferirea, post-mortem, a
titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem CiprianŞtefan Polschi, căzut în data de 5 septembrie 2019, victimă a exploziei unei
mașini capcană, în timp ce afla într-o misiune de patrulare, în apropiere de
Green Zone din Kabul, capitala Afganistanului. Ciprian-Ştefan Polschi era şofer
în cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, avea 38 de ani, era
căsătorit şi avea doi copii. Era angajat în MApN din anul 2004 şi se afla la a treia
misiune în Afganistan. Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a semnat ordinul de
avansare la gradul de sublocotenent post-mortem a lui Ciprian-Ştefan Polschi şi
a înaintat preşedintelui României propunerea de a-i conferi Ordinul Naţional
„Steaua României” în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (13), coroborat cu art. 136,
alin (10) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de
specialitate și avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui
în forma prezentată de către inițiator.
Şef serviciu,
Gianina Cristina Dinu

Întocmit,
Florea Androne

ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. 9377/06.09.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de
“CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan Polschi și
acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei, prin Direcția de Asistență
Socială Buzău, către familia defunctului

În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ,art. 41-43 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare, primarii pot acorda ajutoare
sociale de urgenţă familiilor şi persoanelor singure 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.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că doamna Polschi Mihaela,
nascută la data de 14 ianuarie 1983, domiciliată în municipiul Buzău , bld Unirii,
nr.203, bl.D5, sc.C, et.5, ap.47. a fost căsătorită cu numitul Polschi Ciprian Ștefan care
a decedat în data de 05 septembrie 2019 in timpul unei misiuni militare desfășurate in
Afganistan.
Din conviețuirea celor doi soți au rezultat doi copii , astfel:
-Polschi Gabriel Eugen, nascut la data de 25 octombrie 2017 care are probleme
deosebite de sănătate, fiind dagnosticat cu ”tulburare de spectru autist”, ”tulbuare
hiperchinetica”, ”picior plat valg bilateral”.
-Polschi Alex Florian, născut la data de 10 octombrie 2010 care , de asemeni
are probleme grave de sănatate fiind diagnosticat cu ”tulburare de spectru autist”,
”întârziere globala psihomotorie”, ”picior plat valg bilateral”.
Ambii minori sunt încadrați în categoria persoanelor cu handicap grav și sunt în
evidența instituției noastre ca beneficiari ai prevederilor Legii nr.448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
După decesul tatălui ambii minori au rămas în îngrijirea mamei lor care nu
dispune de resurse materiale suficiente pentru a acoperi cheltuielile cu îngrijirea și
tratamentul celor doi copii.
Față de cele arătate mai sus propunem acordarea unui ajutor social de urgență
în cuantum de 10 000 lei, în vederea susținerii financiare a familiei defunctului Polschi
Ciprian Stefan.
DIRECTOR EXECUTIV
Gabriela Antonescu

