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Nr. 4/19.01.2022 
PROIECT DE HOTARARE  

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, 

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. 

 

 

 

                         INIŢIATOR                                                   
                      PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 

                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 

 

 



JUDETUL BRASOV 
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Referat de aprobare 
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă lui Busel Victor, în vederea 

refacerii locuinţei în urma unui incendiu 

 
 

In data de 13.01.2022 a avut loc un incediu la imobilul din satul Persani, nr. 

246 E, Comuna Şinca, judeţul Braşov în urma căruia a fost distrus acoperişul casei 

pe o suprafaţă de 80 mp. si bunurile din locuinta. In urma incediului proprietarul 

imobilului, Busel Victor a depus o cerere la Primăria Comunei Şinca prin care a 

solicitat sprijin pentru refacerea acesteia. 

In aceste conditii am iniţiat proiectul de hotărîre privind aprobarea acordării 

unui ajutor de urgenţă lui Busel Victor, în vederea refacerii acoperişului locuinţei 

în urma unui incendiu, ajutor constînd în cantitatea de 20 mc material lemnos 

(lemn de lucru răşinoase), avind în vedere 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 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat.  

In acest sens initiez un proiect de hotarare pe care il supun spre dezbatere si 

aprobare in sedinta ordinara de consiliu din luna ianuarie. 

 

 

PRIMAR 
BARLEZ VICTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNA SINCA 

BRAȘOV 

Nr. 427/19.01.2022 

 

 

 

 

 
Raport de specialitate 

 

Avand in vedere ca, in data de 13.01.2022, la gospodaria domnului Busel Victor din 

localitatea Persani, str. Gridului, la numarul administrativ 246E, datorita unor defectiuni la cosul 

de evacuare al centralei termice, a izbucnit un incendiu unde s-a intervenit de urgenta in urma 

caruia acoperisul cladirii si o parte din bunurile aflate in locuinta, au ars in totalitate. Avand in 

vedere cele aratate mai sus, fiind vorba de o familie cu copii care se afla intr-o situatie locativa 

precara, este necesar refacerea cat mai repede a locuintei, fiind nevoie de sustinere financiara 

in acest sens. 

 

 

 

 

Sef SVSU 

Mares Emil Dumitru 

 

 

 

 

 


