
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL 
NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂMUC 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de 

urgență din bugetul local 

 

Consiliul Local al Comunei Dămuc  întrunit în şedinţa ordinară din data de august 2021; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.4625 /25.08.2021 al primarului  comunei Dămuc, 

în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate al Secretarului 
General UAT, nr.4626 /25.08.2021, privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a 
ajutoarelor de urgență din bugetul local; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Dămuc;  
În baza prevederilor: 
– art. 28, alin. 2 şi 5 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare şi ale art. 41 şi 43 din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare; 

– art.41, art.42, art. 43, art.44, art. 45, art.46, art.47 şi art.48 din 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; 

– art.11, art.15, art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– art. 7, alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit.d), alin. 7, lit. b), art. 139 alin.(3), lit.a) și art.196, 
alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  –  Primarul   acordă  ajutoare  de  urgență,  în  limita  fondurilor  existente,  familiilor  sau 
persoanelor  singure,  cu  domiciliul  în  comuna  Dămuc,  aflate  în  una  din  situațiile  deosebite  stabilite  
în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în bani și/sau în natură. 

Art. 2. – Se aprobă Procedura de acordare a ajutoarelor de urgență stabilite în anexa nr. 1 ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Ajutorul de urgenţă se acordă în baza anchetei sociale efectuată de Compartimentul de  
Asistenţă  Socială  Dămuc   şi  a  actelor  doveditoare  care  atestă  situaţiile  deosebite  în  care  se  
află familiile sau persoanele singure. 

Art. 4. – Cheltuiala privind acordarea ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local, în 
limita fondurilor aprobate cu această destinație. 

Art. 5. – In cazul în care ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost 
acordate, aceastea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 6. – Pe data prezentei se abrogă  HCL Nr.20 din 13 mai 2013 și  oricare HCL contrar. 
Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija secretarului general al 

comunei Boiţa. 
 

       INIȚIATOR                                                           AVIZAT pentru legalitate, 
Primar-Voaideș Ioan                                         SECRETAR GENERAL- Țepeș Mihai 

 



ANEXA NR.1 LA HCL NR. 
 
 

REGULAMENT 
privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor 

de urgență din bugetul local 

 

Art. 1 Ajutoarele de urgenta se acorda in limita fondurilor prevazute de bugetul local, 
familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul/resedinta pe raza comunei Dămuc, care se afla in una 
din urmatoarele situatii. 

 
I. DECES 

 
1. IN CAZUL DECESULUI UNEI PERSOANE DIN FAMILIA BENEFICIARA DE 

AJUTOR SOCIAL SAU AL PERSOANEI SINGURE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL, se 
acorda un ajutor de urgenta in cuantum de pana la 1000 de lei. 

 
2. IN CAZUL DECESULUI PERSOANELOR FARA VENITURI SAU CU VENITURI 

REDUSE se acorda un ajutor de urgență  in cuantum de pana la 1000 lei. 
Ajutorul se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, 

parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa  acestuia, 
persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea, cu conditia ca solicitantul sa nu 
beneficieze de ajutor de deces acordat conform prevederilor Legii nr.263 din 16.12.2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 

Ajutorul se acorda prin dispozitie a primarului in baza urmatoarelor documente: cerere scrisa, 
certificatul de deces, in original si in copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civila ale 
solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau dupa caz,  acte  care  atesta 
calitatea de mostenitor, tutore, curator; dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea. 
Ajutorul se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul   
local. 

 
3. IN CAZUL DECESULUI PERSOANELOR FARA APARTINATORI LEGALI sau in 

cazul in care persoana obligata se gaseseste intr-un loc necunoscut, sau nu isi indeplineste obligatia. 
Cheltuielile ocazionate cu serviciile funerare de incinerare umana se vor deconta, conform 

dispozitiei primarului si facturii emise in baza contractului de prestari servicii incheiat cu o firma 
specializata. Firma va asigura servicii complete ( preluare decedat, transport, manipulare, incinerare, 
eliberare acte, sicriu de incinerare, urna pentru cenusa, pastrarea urnei si predarea actelor). 

 
4. IN CAZUL DECESULUI PERSOANELOR NEIDENTIFICATE SI A DECESELOR 

CAUZATE DE MOARTE VIOLENTA/SUSPECTA FARA APARTINATORI LEGALI  sau  in  
cazul in care persoana obligata se gaseste intr-un loc necunoscut ori nu isi indeplineste obligatia. 

Cheltuielile ocazionate cu serviciile funerare de inhumare se vor deconta conform dispozitiei 
primarului, a facturii emise in baza contractului de prestari servicii incheiat cu  o  firma 
specializata care va asigura pachetul minim de servicii (preluare decedat, sapat groapa, cruce, 
sicriu si accesorii, transport, manipulare) precum  si a facturilor emise de  unitatile spitalicesti  si 
de medicina legala (autopsie, imbalsamare). 

 
II. PROBLEME MEDICALE 
IN CAZUL FAMILIILOR SAU PERSOANELOR CARE SE CONFRUNTA CU PROBLEME 

MEDICALE DEOSEBITE, CERTIFICATE IN ACEST SENS DE MEDICUL SPECIALIST, se 
acorda un ajutor de urgenta cuprins intre 100-3000 lei. Ajutorul se acorda sub rezerva achitarii de  
catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul local. 

Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente: 



 Solicitarea scrisa a persoanei/reprezentantului; 
 Documente justificative :acte de stare civila, adeverinte de venit, acte medicale, facturi 

fiscale insotite de bon/chitanta care atesta cheltuiala. In cazul achizitionarii 
medicamentelor, efectuarii interventiei/investigatiilor medicale dupa acordarea ajutorului 
de urgenta, beneficiarul este obligat sa prezinte documentele financiare justificative in 
termen de maxim 30 zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea 
sumei nejustificate; 

 Ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevazut   
in anexa din H.G. nr. 50/2011 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor  metodologice  
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 Angajamentul scris al beneficiarilor, ca vor utiliza ajutorul de urgență   in scopul in care 
acesta a fost acordat. 

 
III. SITUATIA DE NECESITATE CAUZATA DE CALAMITATI NATURALE, INCENDII, 
ACCIDENTE 

 
Ajutorul de urgență  acordat este cuprins intre 400-10.000 lei. 
Ajutorul de urgenta se acorda prin dispozitie a primarului, in baza urmatoarelor documente: 

 solicitarea scrisa a beneficiarului; 
 documente justificative: acte de stare civila, adeverinte de venit, proces verbal de constatare 

intocmit de institutiile abilitate (ex. I.S.U.), dupa caz, si alte documente relevante; 
 ancheta sociala prin care se certifica situatia de necesitate, formularul fiind cel prevazut in 

Anexa din H.G. nr. 50/2011 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 angajamentul scris al beneficiarilor, ca vor utiliza ajutorul de urgenta in scopul in care acesta   
a fost acordat; 
Dupa acordarea ajutorului de urgenta, solicitantul este obligat sa prezinte facturi fiscale  

insotite de bon/chitanta care sa ateste cheltuielile efectuate privind materialele de constructii,  in 
termen de maxim 30 de zile de la ridicarea sumei, in caz contrar se va proceda la recuperarea sumei 
nejustificate. 

 
Art. 2 Nu se pot acorda ajutoare de urgenta: 
- persoanelor singure/familiilor  care au primit deja ajutoare de urgență de la alte instituții; 
-  persoanelor singure/familiilor  care detin  unul  sau mai multe din urmatoarele bunuri: cladiri 

sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu; terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea 
aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1000 mp teren agicol in zona urbana si 2000 mp in 
zona rurala; autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani 
cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau 
persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile; mai mult de 
un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani;  autovehicule: autoutilitare, 
autocamioane  de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobze,  microbuze; depozite bancare cu 
valoare de peste  3000 lei (sens in care se va da o declaratie pe propria raspundere in care se va face 
referire la dispozitiile art.326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii). 

 
 

INIȚIATOR,                                                                 AVIZAT pentru legalitate, 
Primar-Voaideș Ioan                                          SECRETAR GENERAL-Țepeș Mihai  


	ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMȚ
	privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

	HOTĂRĂŞTE:
	INIȚIATOR                                                           AVIZAT pentru legalitate,
	ANEXA NR.1 LA HCL NR.
	privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

	I. DECES
	II. PROBLEME MEDICALE
	III. SITUATIA DE NECESITATE CAUZATA DE CALAMITATI NATURALE, INCENDII, ACCIDENTE
	INIȚIATOR,                                                                 AVIZAT pentru legalitate,

