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HOTARAREA NR. 6 DIN 28.01.2022 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului Busel Victor, în vederea 
refacerii locuinţei în urma unui incendiu 

Consiliul Local al comunei Şinca, intrunit in sedinta ordinară din data de 28.01.2022, 

Având în vedere: 

-cererea domnului Busel Victor inregistrata la comuna Şinca sub numarul 337/17.01.2022 si 

procesul verbal de constatare dupa finalizarea interventiei anexat, 

-referatul de aprobare nr. 380/18.01.2022 a primarului comunei Şinca, 

-raportul de specialitate al sef S.V.S.U. Comuna Şinca nr. 427/19.01.2022, privind aprobarea 

acordării unui ajutor de urgenţă domnului Busel Victor, în vederea refacerii locuinţei în urma 

unui incendiu, 

            Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca, 

Luand act de prevederile art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, art. 41, 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Norme1or metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  

Vazand prevederile art. 129, alin. 2, lit. c şi alin. 7, lit. h din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Busel Victor, cu domiciliul în 

satul Persani, nr. 246 E, Comuna Şinca, judeţul Braşov în vederea refacerii acoperişului locuinţei, 

distrus în urma unui incendiu, constînd în 20 mc material lemnos (lemn de lucru răşinoase). 

Art. 2 – Ajutorul material va fi acordat de către Primarulul Comunei Şinca din fondul 

forestier proprietate publică a Comunei Şinca.  

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul 

comunei Şinca. 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
               CRACIUN ADRIAN                                 GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

 
   Prezenta s-a difuzat:          

- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex  Compartiment asistenta sociala 

- 1ex. Regia Publică Locală-Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A 
- 1 ex.  persoane nominalizate 

 


