
R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL SMEENI 
H O T Ă R Â R E  

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Lemnaru Florentin 
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ; 

Având în vedere : 
• expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl. Ing. Andrei Ion si înregistrată la 

nr.9153/25.11.2019 ; 
• cererea nr. 9143/22.11.2019, a doamnei Anghel Maria ; 
• avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni  nr.9154/25.11.2019;		
• certificatul de deces  seria D10 nr.801893  intocmit  de catre Primăria comunei Smeeni; 
• prevederile art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobareaNormelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

•    prevederile art. 28 alin. (2) si alin. (6) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• prevederile HCL nr.22/29.05.2015 prin care Consiliul local Smeeni a aprobat modaliatatea 
acordarii ajutoarelor financiare ; 

• prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 , nr.50/2019; 
• prevederile HCL nr. 14/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni, pe anul 
2019; 
În	temeiul	art.	129	alin.(3	)	lit.d)	,alin.	(7)	lit.		b),alin	(14)		,	ale	art.	134	alin	(1)	lit.	a),	

coroborat	 cu	prevederile	 	 art.	 196	alin.	 1	 lit.	 ‚	 a)	 	 din	O.U.G.	 nr.57/2019	privind	Codul	
administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 500 lei, 

domnului Lemnaru Florentin ,  domiciliat   în sat Caltuna , comuna Smeeni 
,pentru acoperirea cheltuielilor cu înhumarea sotiei sale Lemnaru Laura Elena 
decedata in data de 16.11.2019. 

Art.2.Suma prevazuta la art.1 se va deconta pe baza documentelor 
justificative. 

Art.3.Suma acordată va fi achitată din bugetul local al comunei Smeeni 
prin intermediul casieriei Primariei comunei Smeeni.   

Art.4  Primarul comunei Smeeni  prin compartimentul contabilitate va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
         Art.5  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului : 

- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău, 
- Primarului comunei Smeeni, 
- Compartiment contabilitate 

             
                      Presedinte de sedinta           Contrasemnează: 
                         Consilier local,        Secretar general U.A.T, 
                         Dinu Valentin                 Stănescu Anghel Luigi 
                                                                          
Smeeni 
 
Nr.91 din 30.11.2019 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Smeeni în şedinţa din data de 31.10.2019, cu  un 
nr de  15 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi contra, din numarul total de 15 consilieri în funcţie şi   
consilieri prezenţi la şedinţă  15  . 

  


