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CONSILIUL LOCAL BREAZA

 
HOTARARE

privind  aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta 
 
 
Având în vedere expunerea de motive nr. 50013/25.01.2008 formulată de dl.Pantea 
Gheorghe, consilier local; 
Tinand seama de: 
-                     raportul de specialitate nr.2136/11.02.2008 intocmit de Elena Sichim, Sef 
Serviciu Financiar-Contabil din cadrul Primariei orasului Breaza; 
-                     raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
-                     avizul nr.2137/11.02.2008 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prev.art.286 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.36, alin. (6) lit.”a”, pct.8 raportat la alin.(2) lit.”d” si art.115, alin.(1), lit.”b” 
coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata;  
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
 
Art.1. (1)Consiliul Local aproba ca membrii familiilor Vass si Iordache, victime ale 
exploziei de gaze produse la imobilul proprietatea acestora din Breaza, str.1 Mai, nr.27, 
jud.Prahova, sa beneficieze de inca un ajutor de urgenta in cuantum de 5.500 lei, necesar 
achitarii expertizelor tehnice de specialitate dispuse de organul de politie in faza de 
cercetare. 
(2)Ajutorul va fi acordat de Primarul orasului Breaza, in conditiile legii, urmand ca dupa 
recuperarea acestei sume- cu titlu de cheltuieli, datorate de partea civilmente responsabila, 
beneficiarii sa o returneze catre bugetul local la capitolul ajutoare de urgenta.  
Art.2. Consiliul Local acorda scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de 
urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate pentru imobilul situat in Breaza, str. 
1Mai, nr.27.
Art.3. Prezenta va fi adusa la indeplinire de Primarul orasului Breaza.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 
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Locală, Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primariei orasului 
Breaza, Serviciului asistenta sociala.
 
Presedinte de sedinta,                                                                             Contrasemneaza,
            Consilier,                                                                                                 Secretar,
 
   Enache Ion                                                                                   Elena Moldoveanu
 
Breaza, 14 februarie 2008
Nr.12
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