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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 1/2021 
 

privind acordarea unui ajutor de urgență familiei d-lui Barbu Lucian, în vederea 
refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu 

 
 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere cererea d-lui Barbu Lucian, înregistrată la Primăria comunei Ozun 
sub nr. 11.408/07.12.2020, prin care solicită ajutor de urgență pentru refacerea locuinței 
distruse în urma unui incendiu; 

Având în vedere Procesul-verbal de intervenție nr. 345/30.11.2020 al Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna;  

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 249/11.01.2021 întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 250/11.01.2021 al primarului comunei 
Ozun dl. lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 41 și art. 44 din anexa la H.G. nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru familia d-lui Barbu 

Lucian, domiciliat în comuna Ozun, satul Sântionlunca nr. 280, județul Covasna, în vederea 
refacerii locuinței distruse în urma unui incendiului din data de 30 noiembrie 2020, în sumă 
de 1.500 lei. 

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 
Primăriei comunei Ozun. 

 
Ozun, la 15 ianuarie 2021. 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
                     NÉMETH IOAN      SECRETAR GENERAL 
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