
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

HOTĂRÂREA NR. 9/2020 
cu privire la acordarea unor ajutoare de urgență din bugetul local al comunei Cămărzana, 

pe perioada stării de urgență 
 
Consiliul Local Cămărzana 
Având  în  vedere  

 Referatul de aprobare nr. 1461/03.04.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 1462/06.04.2020 

 ale primarului  comunei Cămărzana  

 Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana 

 Prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență  pe teritoriul României 

 Prevederile Anexei nr. 2 , Capitolul II, punctul 10, lit.”f” din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 HCL nr. 6/20.02.2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al comunei 
Cămărzana, judeţul Satu-Mare pe anul 2020 și aprobarea listei de investiții 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.”d” coroborat cu alin.(7) lit.”b” și lit.”h”,art.139 
alin.(3) lit.”a”, art.196 alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență din bugetul local al comunei 

Cămărzana, pe perioada stării de urgență, pentru ajutorarea persoanelor aflate în 
izolare la domiciliu și care au o situație financiară precară precum și a persoanelor 
care din cauza măsurilor impuse de starea de urgență nu își pot asigura traiul de zi 
cu zi. 

Art. 2. Se stabilește acordarea ajutorului de urgență săptămânal, conținând următoarele 
elemente de bază pentru o persoană: 2 pâini de 1,5 kg, 1 l ulei, 1kg făină, 1 kg 
zahăr, 3 kg cartofi, 2 buc. conserve de carne, 1 conservă pate, 1 bidon apă la 5l, 1 l 
lapte, 5 buc. ouă. 

Art. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Cămărzana.  
Art. 4. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul 

Comunei Cămărzana.  
Cămărzana:06.04.2020 

 
Preşedinte de şedinţă, 

consilier, 
Popa Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar general UAT , 

Honca Cristina-Mariana 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

 
Total consilieri: 10 Prezenți:6 Absenți:4 Pentru:6 Împotrivă:0  Abținere:0 

 


