ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 3/2018
privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă

având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul de
avizare favorabil al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), (4) si (5) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.
41 şi 43 din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 2 , art. 45 alin. (1) şi
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba situatiile deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, prevazute la art. 1
din prezenta hotarare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă acordate de primari,
conform art.1 din prezenta hotarare, se suportă din bugetul local.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, prin
compartimentul de Asistenţă socială si compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01 ianuarie
2018.
Rebricea, 31 ianuarie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Spuza Vasile

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p.Onu Alina-Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
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A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr. 3/31.01.2018

SITUAŢII DEOSEBITE ÎN CARE PRIMARUL COMUNEI
REBRICEA POATE ACORDA AJUTOARE DE URGENŢĂ
Nr.
crt.

SITUAŢII DEOSEBITE ÎN CARE PRIMARUL COMUNEI
REBRICEA POATE ACORDA AJUTOARE DE URGENŢĂ

LIMITA MAXIMĂ*
-LEI-

1.

Decesul unei persoane din familia persoanei cu handicap
asimilată gradului I sau II de invaliditate.

1000

2.

Probleme medicale grave – dializă, transplant de organe, boli
incurabile.

2500

3.

Înmormântarea cadavrului găsit şi neidentificat.

1500

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Înregistrarea tardivă a naşterii, punerea în legalitate pe linie
de evidență a populației si stare civilă.
În cazul decesului unui membru al familiei care
beneficiaza/nu beneficiază de ajutor social, dar are o situaţie
materială precară.
Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casa,
anexe gospodaresti) provocate de calamități naturale
(cutremure, incendii, furtuni, alunecari de teren, caderi de
arbori, grindina).
Probleme medicale grave la persoane minore si adulte
(hepatita, boli de plamani, etc.).
Persoane reintegrate in societate (care au suferit condamnari
privative de libertate si persoane care provin din centre de
plasament sau reeducare).
Alte cazuri sociale (spitalizari, procurare de medicamente,
produse alimentare si nealimentare, reparatie locuinta la
familiile care au o situatie materiala precara, familii care au in
cadrul lor persoane private de libertate etc.)
Alte cazuri ce pot aparea ca urmare a unor evenimente
fortuite sau de forță majoră.

500
1000

2000

1000
1000

1000

1000

* Limita maximă va fi actualizată anual prin Hotărârea Consiliului local.
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A N E X A Nr. 2
la Hotărârea nr. 3/31.01.2018

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, aprobate in baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare
Acordarea ajutorului de urgență si a cuantumului acestuia, se stabilesc prin dispoziția
primarului comunei Rebricea care are la baza solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a
persoanei singure, precum și ancheta socială efectuată de asistentul social din cadrul
compartimentului de asistență socială prin care se certifică situațiile de necesitate sau după
caz, situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, in baza Hotararii
Consiliului local.
Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgență va fi însoțită, în funcție de
fiecare caz în parte de următoarele documente:
1. acte de identitate al tuturor membrilor de familie (B.I, C.I, C.N, C.I.P)
2. certificat de căsătorie (copie)
3. certificat de deces (copie)
4. dovezi de venit (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie, etc)
5. hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit
legii
6. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
7. certificat de încadrare în grad de handicap
8. proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităților, eliberat de organele
competente
9. adeverință de elev sau student, eliberate în luna curenta sau în luna anteriaora depunerii
cererii pentru acordarea ajutorului de urgență (în adeverința de elev sau student va fi
specificat daca beneficiază de bursă, tipul și cuantumul acestuia)
10. facturi fiscale însoțite de chitanțe, în original, pe numele celui care face solicitarea, care
să reflecte cheltuielile cu înmormântarea
11. acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare –externare din spital,
certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de muncă, rețete
sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală
eliberată de medicul de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul
medicamentos propus, durata tratamentului, etc)
12. orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgență
Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgență se va depune la compartimentul de
asistenta sociala din cadrul primariei comunei Rebricea, judetul Vaslui.
Personalul de specialitate din cadrul compartimentului de asistenta sociala va verifica si
confrunta datele înscrise in cerere cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale la
domiciliu solicitantului de ajutor de urgență. In ancheta socială se va certifica situația de
necesitate sau după caz situația de urgență în care se află familia sau persoana singură.
În cazul în care solicitantul refuza să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau
informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră ca persoana/familia nu
îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.
Dupa efectuarea anchetei sociale asistentul social din cadrul compartimentului de
asistență socială va analiza fiecare dosar și va face propuneri primarului comunei de aprobare
sau respingere a solicitarilor de acordare a ajutoarelor de urgență.
Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin dispoziția primarului, în limita sumelor
maxime aprobate prin Hotararea Consiliului local.

ROMÂNIA
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EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor deosebite
pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea proiectului de hotărâre s-a făcut în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.
Vă propun câteva situaţii deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă, stabilind
totodată și metodologia de acordare a acestor ajutoare de urgență.
Motivat de prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, primarul poate acorda
ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate de
calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin
hotărâre a consiliului local.
Art. 41 din H.G. nr. 50/2011 prevede că „Primarul poate acorda ajutoare de urgență
familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale,
incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărâre a
consiliului local.”, iar art. 42 prevede că „Dispoziția primarului de acordare a ajutoarelor de
urgenta are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum și
ancheta sociala efectuată de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea
consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistență socială din aparatul de
specialitate al primarului comunei........prin care se certifică situațiile de necesitate sau, după caz,
situațiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.”
Voi prezenta situațiile deosebite de acordare a ajutoarelor de urgență și limita maximă în
care ne vom încadra, după cum urmează:
1. Decesul unei persoane din familia persoanei cu handicap asimilată gradului I sau II de
invaliditate – 1000 lei;
2. Probleme medicale grave – dializă, transplant de organe, boli incurabile – 2500 lei;
3. Înmormântarea cadavrului găsit şi neidentificat – 1500 lei;
4. Înregistrarea tardivă a naşterii, punerea în legalitate pe linie de evidență a populației si
stare civilă – 500 lei;
5. În cazul decesului unui membru al familiei care beneficiază / nu beneficiază de ajutor
social, dar are o situaţie materială precară – 1000 lei;
6. Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casă, anexe gospodărești) provocate
de calamități naturale (cutremure, incendii, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori,
grindină) – 2000 lei;
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7. Probleme medicale grave la persoane minore și adulte (hepatita, boli de plămâni, etc.) –
1000 lei;
8. Persoane reintegrate în societate (care au suferit condamnări privative de libertate și
persoane care provin din centre de plasament sau reeducare) – 1000 lei;
9. Alte cazuri sociale (spitalizări, procurare de medicamente, produse alimentare și
nealimentare, reparație locuință la familiile care au o situație materială precară, familii care
au în cadrul lor persoane private de libertate etc.) – 1000 lei;
10. Alte cazuri ce pot apărea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de forță majoră – 1000
lei.
Cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“ , alin. (6) lit. „ a ” pct. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, vă propun analizarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi și adoptarea lui, în
forma prezentată.

15 ianuarie 2018

P R I M A R,

Ing. Radu Valerică
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