
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 45 din 30.04.2020 

privind aprobarea acordării unui ajutor financiar de urgență în vederea acoperirii 

cheltuielilor ocazionate de incendiul produs în comuna Giarmata, str. Nouă, nr. 64, jud. 

Timiș, proprietate a domnului  Șandru Grigore 

 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de 30.04.2020: 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului; 

 Faptul că în urma intervenției au rezultat pagube la imobilul situat în comuna Giarmata, 

str. Nouă,                          nr. 64, jud. Timiș, proprietate a domnului Șandru Grigore, 

fiind achiziționate materiale care au fost puse în operă, factura fiscală fiind emisă de 

către furnizor pe numele proprietarului, Comuna Giarmata fiind în imposibilitatea de a 

achita această factură nefiind emisă pe seama Comunei Giarmata; 

 prevederile art. 28 alin. 91) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 41 și art. 44 din HG. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor financiar de urgență în vederea acoperirii 

cheltuielilor ocazionate de incendiul produs în comuna Giarmata, str. Nouă, nr. 64, jud. Timiș, 

proprietate a domnului Șandru Grigore în cuantum 14.316,39 lei. 

ART. 2. Ajutorul de urgență va fi suportat de Primăria Comunei Giarmata din bugetul local și 

reprezintă contravaloarea mateialelor achiziționate pentru reparații la imobilul situat în comuna 

Giarmata, str. Nouă, nr. 64, jud. Timiș, proprietate a domnului  Șandru Grigore. 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Contabilitate, 

buget finanțe, achiziții publice și fonduri structural, taxe și impozite. 

 ART.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  15 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”, 0 

,,abțineri”. 

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciul Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 domnului Șandru Grigore; 

 se va afișa. 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                         SECRETAR                                

                BORZAȘ DĂNUȚ                                                               GHERMAN SORINA-ANA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


