
Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190 
web: www.zabola.ro  

    COMUNA ZĂBALA 

 

HOTĂRÂREA NR

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgen

Consiliul local al comunei Z
data de 28 aprilie 2020, 

Având în vedere Referatul de aprobare
unui ajutor de urgenţă domnului 
Raportul de specialitate nr.2925
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Z
nr.2987/28.04.2020 al Comisiei de 

Având în vedere prevederile art
privind venitul minim garantat cu modific

Având în vedere Procesul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgen
Târgu- Secuiesc,  

Având în vedere cererea formulat
nr.1943/10.03.2020, 

Având în vedere prevederile 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul ad

În temeiul art 196 alin (1)
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Art. 1 . Aprobă acordarea unui ajutor de urgen
bugetul local, pentru domnul Mocsel 
incendiu. 

Art. 2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredin
compartimentul de contabilitate.

 
Zăbala, la 28 aprilie 2020
 

               Preşedinte de şedinţă,
              AMBRUS ATTILA  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR.26/2020 

 
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului MOCSEL TIBOR

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinar

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2924/24.04.2020 cu privire la acordarea 
ţă domnului Mocsel Tibor, întocmit şi iniţiat de D 

2925/24.04.2020 al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Zăbala; Raportul de avizare 

al Comisiei de specialitate al Consiliului local al Comunei Z
Având în vedere prevederile art.28 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr.

privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere Procesul – verbal de intervenţie nr.32/10.03.2020 al 

ţii de Urgenţă al Judeţului Covasna, Secţia de pompieri 

Având în vedere cererea formulată de către domnul Mocsel Tibor, înregistrat

Având în vedere prevederile art.129 alin. (7) lit.”h” din Ordonanța de urgen
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

art 196 alin (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE 

ă acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2.300 de lei din 
Mocsel Tibor, în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate de 

Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează D- 
compartimentul de contabilitate. 

aprilie 2020 

ş ţă, 
    

           Contrasemneaz
               Secretar general,

                             BARABÁS RÉKA

@yahoo.com Pagină 
 

 domnului MOCSEL TIBOR 

şedinţa ordinară din 

cu privire la acordarea 
 - nul primar, 

/24.04.2020 al compartimentului de resort din cadrul 
aportul de avizare 

onsiliului local al Comunei Zăbala, 
i alin.(5) din Legea nr.416/2001 

ie nr.32/10.03.2020 al 
ţia de pompieri 

, înregistrată cu 

ța de urgență a 

ță a Guvernului 

 în valoare de 2.300 de lei din 
, în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate de 

 nul primar și 

Contrasemnează, 
Secretar general,  
BARABÁS RÉKA  


