
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea susținerii financiare a unor persoane 
fizice aflate în risc maxim de vulnerabilitate socială 

 
 Consiliul Județean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 19881/08.12.2022; 

- raportul comun al Direcției Juridice și Administrației Publice Locale și 
Direcției Economice înregistrat sub nr. 19882/08.12.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- solicitările Primăriei comunei Scorțoasa înregistrată la  
nr. 19679/2022, Primăriei comunei Siriu înregistrată la  

nr. 19706/2022 și Primăriei comunei Valea Salciei  înregistrată la  

nr. 19608/2022; 
- prevederile art. 17 alin. (5) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr.7/2022 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe 
anul 2022, cu rectificările ulterioare; 

- prevederile art. 85 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de 
incluziune; 

- prevederile art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,  

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Ca urmare a situației de necesitate determinată de incendii 
care au provocat distrugerea gospodăriilor proprii (locuințe), se acordă 

un ajutor de urgență cu titlu de suport financiar următoarelor 
familii/persoane fizice: 

a) Comuna Scorțoasa: 
1. Boboc Dobra, sat Gura Văii – 12 500 lei 

2. Răducu Vasile, sat Grabicina de Jos – 12 500 lei 
3. Cojanu Aurică, sat Grabicina de Jos – 10 000 lei 

 



 
b) Comuna Siriu – sat Mușcelușa: 

1. Mircea Sorin – 12 500 lei 
2. Mircea Adrian - 12 500 lei 

3. Mircea Dănuț - 12 500 lei 
4. Mircea Ion și Maria Daniela – 12 500 lei 

5. Mircea Maria – 12 500 lei 
6. Bonteanu Marian Tudor – 12 500 lei. 

 
Art. 2. Ca urmare a situației de necesitate în urma decesului ambilor 

părinți, se acordă un ajutor de urgență cu titlu de suport financiar familiei 

Roșu din comuna Valea Salciei prin reprezentantul legal Roșu Alina 
Mariana, în cuantum de 10 000 lei.  

 
Art. 3. Ajutoarele financiare de urgență se asigură din bugetul propriu 

al județului Buzău 2022, Capitolul 68 – asigurări și asistență socială. 
 

Art. 4. Se recomandă primarilor comunelor Scorțoasa, Siriu și Valea 
Salciei să monitorizeze utilizarea sumelor aprobate prin prezenta 

hotărâre de către beneficiari. 
 

Art. 5. Direcția economică va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

 
Art. 6. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, primarilor comunelor 

Scorțoasa, Siriu și Valea Salciei precum și publicarea pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău. 

 

 
PREȘEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 
             CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 
 

         MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 
 

NR. 285 
BUZĂU, 15 DECEMBRIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

            PREȘEDINTE 
 
 Nr. 19881/08.12.2022 
 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea susținerii 
financiare a unor persoane fizice aflate în risc maxim de 

vulnerabilitate socială 

 
 
 Am luat toți cunoștință, prin mass - media, de evenimentele tragice care 

au lovit cetățeni ai noștri din Scorțoasa, Siriu și Valea Salciei. Într-o perioadă 
care afectează nivelul veniturilor și a calității vieții, familii din județul Buzău 

trebuie să înfrunte realități crunte: incendii care le-au distrus casele sau copii 

rămași orfani de ambii părinți. 
 Consiliul Județean Buzău, nu poate rămâne indiferent la astfel de situații 

care pot genera risc de excluziune socială dar și, mai grav, afectarea vieții 
oamenilor. 

 În acest semn, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării 
plenului Consiliul Județean Buzău. 

 
 
 
 

 
  
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
              CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
Direcția juridică și administrație publică locală 
                      Direcția economică 

            Nr. 19882/08.12.2022 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea susținerii 
financiare a unor persoane fizice aflate în risc maxim de 

vulnerabilitate socială 
 
 
 

 

 Conform prevederilor art. 85 lit. „a” coroborator cu art. 84 din Legea nr. 
196/2016 autoritățile administrației publice locale pot acorda, din bugetul 

propriu prin hotărâre, ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în 
situații de necesitate din cauza calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, 

bolilor grave precum și a altor situații ce pot conduce la apariția riscului de 

excluziune socială. 
 În categoria autorităților publice locale, definite de art. 2 alin. (1) pct. 5 

din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, este și Consiliul Județean 
Buzău. 

 În bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2022, sunt prevăzute 
la Titlul 68 sume cu destinația de ajutoare.  

 
 

     DIRECTOR EXECUTIV,                                         DIRECTOR EXECUTIV, 
 

        MIRELA OPREA                                               LIVIU-MIHAIL CIOLAN 
  


