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Hotărâre   

privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de dl Manea 
Laurențiu Ștefan, domiciliată în orașul Pogoanele, județul Buzău 

 
 
             Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- Cererea d.lui Manea Laurențiu Ștefan, domiciliat în Pogoanele, județul Buzău, prin 
care solicită un ajutor de urgență, înregistrată la nr. 27109/17.10.2022.  

- Raportul Direcției de asistență socială înregistrat la nr. 27109/17.10.2022. 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 3/31 ianuarie 2022 privind  

stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure și/sau familiile de pe raza 
orașului Pogoanele și care necesită acordarea unor ajutoare de urgență. 

- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele, 
înregistrat sub nr. 27563/24.10.2022. 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele. 
- Prevederilor art. 129, art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de dl 
Manea Laurențiu Ștefan, domiciliat în orașul Pogoanele, județul Buzău, în sumă de 3000 lei. 

Art.2. Serviciul contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  

persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/  
 
                    Președinte de ședință,                                              Contrasemneză Secretar General, 
                       Consilier Ion Tudorel                                                   Valentino Adrian Cotruță 
 
 
Nr.  76 / 31.10.2022 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 31 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi „pentru”, 3 „abţineri” si 0 voturi 
“împotriva”,  din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 14 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


