ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

Nr.229/20.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgent familiilor si
persoanelor care se afla in situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii,
accidente precum si alte situații deosebite

Consiliul Local al Comunei Frumușani, județul Călărași, întrunit in ședință ordinară din data de
30.07.2020
Având in vedere:
 Raportul de specialitate nr. 228/20.07.2020 întocmit de către D-na Bercenaru Florica - consilier in
cadrul Compartimentului Asistenta sociala;
 Expunerea de motive nr. 227/20.07.2020 prezentata de către Viceprimarul Comunei Frumușani;
 Prevederile art. 9, art. 15 si art. 16, art. 129 din Legea nr.292/2011 – Legea asistentei sociale;
 Dispozițiile art. 28 alin (2) si (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările si completările ulterioare;
 Prevederile art. 41, art. 42, art.43, art .44, art.45, art. 46, art. 47 si art. 48 din HG nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
 Dispozițiile art. 7, alin. (3) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice,
republicată;
 Prevederile art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu
completările si modificările ulterioare.
 Prevederile art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.b) si al art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
In temeiul art.136, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ
PROPUN
Art. 1 Se aproba Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor si persoanelor care se
afla in situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situații
deosebite, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aproba modelul de Cerere de solicitare pentru acordarea ajutorului de urgenta, conform
Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3 Ajutoarele de urgenta in condițiile prezentei hotărâri se acorda prin dispoziția scrisa a Primarului
Comunei Frumușani, jud. Călărași.
Art. 4 La baza acordării ajutoarelor de urgent vor sta anchetele sociale efectuate de către
Compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frumușani,
jud. Călărași. precum si documentele prevăzute in Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
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Art. 5 Familia sau persoana singura, după acordarea ajutorului de urgenta, va prezenta in termen de
maxim 60 zile, documentele doveditoare din care sa reiasă ca ajutorul aprobat a fost utilizat in scopul
solicitat.
Art. 6 Fondurile utilizate pentru acordarea ajutoarelor de urgent vor fi suportate din bugetul local al
Comunei Frumușani, cu excepția celor stabilite prin legi speciale.
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Călărași – Secția Civila si de
Contencios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu
modificările si completările ulterioare, respectând-se procedura prealabila.
Art. 8 Prezenta hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunoștință in condițiile legii si se
comunica prin grija Secretarului General al Comunei Frumușani, Primarului Comunei Frumușani si
Instituției Prefectului - Județul Călărași.
Aducerea la cunoștință publica se face prin afișare publica la sediul Primăriei Comunei
Frumușani.
p. PRIMAR
ȚONE STELIAN
………………………

Avizează Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….
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Anexa nr. 1 la HCL nr. _____/________
Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgent familiilor si persoanelor care se afla in situații
de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situații
deosebite
I.

Preambul:

Prevederi legale:
Ajutoarele de urgenta se acorda in baza următoarelor acte normative:
- Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, republicata;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.
Beneficii sociale Identificate:
- Îmbunătățire a nivelului social pentru persoanele defavorizate;
- Sprijinirea persoanelor active in vederea soluționării problemelor cu care se confrunta datorita
absentei unui minim de condiții sociale de viață sau care se afla in diverse situații de necesitate datorate
calamitaților naturale, incendiilor, accidentelor etc.
- in cele mai dese cazuri, persoanele active asistate sau cele care aparțin categoriilor defavorizate se
confrunta cu probleme multiple care necesita acordarea ajutoarelor financiare de urgenta.
- Acordarea acestor ajutoare financiare de urgent este parte componenta a procesului de reducere a
marginalizării sociale, soluționare a problemelor de stricta necesitate, îmbunătățirea nivelului de trai pentru
persoanele asistate, sprijinirea persoanelor active in vederea găsirii unor soluții privind rezolvarea acestora,
combaterea marginalizării sociale, accesul real la drepturile fundamentale ale cetățenilor.
II.
Scop:
Art. 1 Acordarea ajutoarelor de urgent familiilor si persoanelor care se afla in situații de necesitate
cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situații deosebite, in conformitate
cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare.
Art. 2 Combaterea marginalizării sociale a persoanelor sau grupurilor cu acces limitat la resursele
economice si financiare, a membrilor comunității care se manifesta prin absenta unui minimum de condiții
sociale de viată de pe raza Comunei Frumușani.
III. Beneficiarii Regulamentului:
Art. 3 Beneficiari direcți sunt familiile si persoanele sărace fără nici un venit sau cu venituri mici,
persoanele cu handicap grav si accentuat, beneficiarii de ajutor social sau urmașii acestora, șomerii,
pensionarii, bolnavii cronici, copiii minori si orfani preluați de familii cu venituri mici, alte categorii, iar
beneficiara indirect este comunitatea locala.
IV.

Evaluarea nevoilor

Art. 4 Prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare a categoriilor de persoane
defavorizate, problemele cu care aceștia se confrunta in domeniul protecției sociale, asistentei medicosanitare, le împiedică total sau limitează accesul cu șanse egale la viață sociala potrivit vârstei, sexului,
factorilor materiali, sociali si culturali, necesitând masuri de protective sociala in sprijinul soluționării
problemelor sociale si personale.
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V.
Obiectivele Regulamentului:
Art. 5 Acordarea ajutoarelor de urgent familiilor sau persoanelor care se afla in situație de necesitate
datorate calamitaților naturale, cutremurelor, inundațiilor, alunecărilor de teren, incendiilor, accidentelor
(rutiere, feroviare, aeriene).
Art. 6 Acordarea ajutoarelor de urgent familiilor sau persoanelor care se afla in situații deosebite de
necesitate cum ar fi:
1) Decesul persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale cărui venituri nete pe
membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie, când persoana decedata nu a avut
asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale si de sănătate, urmașii acestora neputând beneficia
de ajutor de înmormântare din partea altor instituții;
2) in cazul bolnavilor, cu prioritate persoanele vârstnice, care provin din familii in care venitul net
pe membru de familie nu depășește suma de 400 lei, pentru acoperirea parțiala a costului
medicamentelor, spitalizare si investigațiilor medicale, cu depunerea actelor justificative;
3) in cazul familiilor cu mulți copii ai căror părinți ajung inapți de munca din cauze diverse
nedatorate acestora;
4) achiziționarea materialelor de construcție sau repararea locuințelor la domiciliul beneficiarilor
ale căror locuințe sunt într-o stare avansata de degradare, in urma unor calamități naturale sau incendii,
pentru persoana singura sau familia nevoiașă;
5) sprijinirea persoanelor fără venituri in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a
populației si stare civila;
6) in cazul decesului persoanelor fără susținători legali, fără acte, pentru acoperire a cheltuielilor
de înmormântare, cu depunerea actelor justificative.
Art. 7 Ajutorul de urgenta individual se acorda in condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru situații deosebite, calamități naturale (inundații,
cutremure, alunecări de teren, furtuni puternice), incendii, accidente (rutiere, feroviare, aeriene), in unele
situații de deces sau alte situații deosebite.
VI.

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta:

Art. 8 Conform prevederilor legale in vigoare „statul, prin autoritățile administrate publice centrale si
locale își asuma responsabilitatea de realizare a masurilor si acțiunilor prevăzute in actele normative
privind prestațiile sociale si serviciile sociale”.
Art. 9 Ajutoarele de urgenta se stabilesc in bani sau in natura si reprezintă masuri financiare destinate
asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei si a persoanelor singure, promovării si garantării
exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor si libertăților fundamentale.
Art. 10 Primarul poate acorda ajutoare de urgent familiilor sau persoanelor singure aflate in situații de
necesitate datorate calamitaților naturale, incendiilor, accidentelor, precum si pentru alte situații deosebite
stabilite prin hotărâre a consiliului local, in limita prevederilor bugetare anuale.
Art. 11 Nu beneficiază de ajutoare de urgent familiile sau persoanele singure aflate in situații de
necesitate, persoanele/familiile care dețin in proprietate mai mult de 2 ha teren agricol, alte clădiri sau spatii
de locuit in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu vechime mai mica de 10 ani sau alte vehicule
(autocamioane, autoutilitare , microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor, motociclete, motorete, scutere
de apa, iahturi, etc.).
Art. 12 Dispoziția Primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea scrisa a unui
membru de familie sau a persoanei singure, precum si ancheta sociala efectuata de personalul din cadrul
Biroului Asistenta Sociala prin care se certifica situațiile de necesitate sau, după caz, situațiile deosebite in
care se afla familiile ori persoanele singure.
Art. 13 Ajutorul de urgenta se acorda la cererea scrisa a persoanei îndreptățite, a reprezentantului
familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptățite, conform formularului de cerere aprobat prin
hotărâre a consiliului local.
Art. 14 Cererea conține date privind component familiei, veniturile realizate de membrii acesteia,
bunurile deținute, date referitoare la situația educațională si profesionala a acestora, precum fi informații
referitoare la nevoile speciale si situațiile particulare in care aceștia se afla.
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Art. 15 Cererea este însoțită in mod obligatoriu de documentele doveditoare privind component
familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, precum fi de orice alte
documente privind situația membrilor familiei, prevăzută de lege, in funcție de fiecare caz in parte,
Art. 16 Dosarul întocmit de persoana îndreptățită, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al
persoanei îndreptățite, conținând cererea vizata de către primar, se va depune la Compartimentul Asistenta
Sociala.
Art. 17 Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala verifica și confrunta
datele înscrise in cerere cu actele doveditoare fi va efectua ancheta sociala la domiciliul sau reședință
solicitanților de ajutor de urgenta.
Art. 18 Prin ancheta sociala se va constata situația de necesitate sau după caz, situația de urgenta in
care se afla familia sau persoana singura. in cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze actele necesare
întocmirii dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se considera ca
persoana/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgenta.
Art. 19 După efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala, va analiza fiecare dosar si va face propuneri de aprobare sau de respingere a solicitărilor
de acordare a ajutoarelor de urgenta, de stabilire a cuantumului ajutorului in limita prevederilor bugetare
aprobate.
Art. 20 Pentru cererile care nu au îndeplinit condiția de acordare a ajutorului de urgenta, personalul de
specialitate din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala va înainta solicitantului o adresa prin care i se
comunica faptul ca cererea a fost respinsa si care sunt motivele respingerii.
Art. 21 in baza verificărilor si a datelor obținute, se va întocmi referatul ce va sta la baza emiterii
dispoziției de aprobare a acordării ajutorului de urgenta, ceva fi înaintat Primarului spre aprobare.
Art. 22 Ajutoarele de urgenta se acorda prin Dispoziția primarului emisa in baza anchetei sociale, care
va reflecta starea sociala si financiara a solicitantului, respectiv in urma verificării actelor justificative.
Art. 23 După aprobare, in termen de 5 zile de la comunicare, Compartimentul Asistenta Sociala va
înainta solicitantului un exemplar al Dispoziției Primarului si va duce la îndeplinire Dispoziția Primarului
de acordare a ajutorului de urgenta.
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Anexa nr. 2 la HCL nr. ______/________
MODEL
Cerere de solicitare pentru acordarea ajutorului de urgenta
Domnule Primar,
Subsemnatul/a ________________________________

cu domiciliul in Comuna Frumușani,_____

jud. Călărași, va rog sa-mi aprobați un ajutor de urgenta, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru a depăși următoarea situație :
Solicit acest ajutor deoarece:

Anexez la prezenta cerere următoarele documente care dovedesc situația gravă in care ne aflam :

Declar ca eu si membrii familiei mele deținem teren ________________si nu avem in proprietate
alte clădiri sau alte spatii de locuit in afara locuinței de domiciliu.
Nu deținem autoturism cu vechime mai mica de 10 ani sau alte vehicule (autocamioane,
autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor, motociclete, motorete, scutere de apa, iahturi,
etc.).
Mă oblig sa prezint documente justificative pentru suma primita si sa raportez in scris, in termen de
5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice condițiile care au
stat la baza acordării ajutorului.
Semnătura
___________
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Anexa nr. 3 la HCL nr. ______/________
DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI
PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENTA
1. Cererea de solicitare pentru acordarea ajutorului de urgenta; Cererea este însoțită in mod obligatoriu
de documentele doveditoare privind component familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de
persoana singura, precum si de orice alte documente privind situația membrilor familiei, prevăzută de lege,
in funcție de fiecare caz in parte, dupa cum urmează:
2. acte de identitate ale tuturor membrilor de familie( B.l., C.l. , C. N., C.l. provizorie);
3. certificate de naștere(copie);
4. certificate de căsătorie (copie);
5. certificate de deces (copie);
6. dovezi privind veniturile realizate( adeverințe de salarizare, cupon de pensie, cupon/extras de
alocație, cupon șomaj);
7. Adeverința de venit eliberata in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala,.
8. Adeverința eliberata de Registrul agricol;
9. hotărârea de încuviințare a adopției, de plasament familial al copilului, potrivit legii
10. hotărârea de divorț;
11. actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
12. certificat de încadrare intr-un grad de handicap;
13. proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamitatilor eliberat de organe competente;
14. adeverințe de elev, eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii pentru
acordarea ajutorului;
15. facturi fiscal însoțite de chitanțe, in original, pe numele celui care face solicitarea, care sa reflecte
cheltuielile de înmormântare;
16. acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare-externare din spital, decizii
asupra capacității de munca, rețete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize,
scrisoare medicala eliberata de medical specialist, specificând-se diagnosticul si tratamentul propus, durata
tratamentului, etc.);
17. Pentru persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare achitării datoriilor la
utilitățile de stricta necesitate se vor depune si actele doveditoare privind datoriile către furnizorii de
energie electrica, apa si canal, gunoi;
18.orice alte acte care vin in susținerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenta.

7

Nr.227/20.07.2020

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgent familiilor si
persoanelor care se afla in situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii,
accidente precum si alte situații deosebite
Subsemnatul ȚONE STELIAN viceprimar al comunei Frumușani județul CĂLĂRAȘI supun
atenției Consiliului Local Frumușani aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgent
familiilor si persoanelor care se afla in situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii,
accidente precum si alte situații deosebite.
Luând in considerare scopul urmărit prin adoptarea acestui normativ respectiv:
- Acordarea ajutoarelor de urgent familiilor si persoanelor care se afla in situații de necesitate cauzate de
calamități naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situații deosebite, in conformitate cu
prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare.
- Combaterea marginalizării sociale a persoanelor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice si
financiare, a membrilor comunității care se manifesta prin absenta unui minimum de condiții sociale de
viată de pe raza Comunei Frumușani.
Pentru aceste considerente supun dezbaterii şi adoptării proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgent familiilor si persoanelor care se afla in situații de
necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum si alte situații deosebite.

VICEPRIMAR
ȚONE STELIAN
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Nr.228/20.07.2020

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgent familiilor si
persoanelor care se afla in situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii,
accidente precum si alte situații deosebite
Având in vedere:
 Prevederile art. 9, art. 15 si art. 16, art. 129 din Legea nr.292/2011 – Legea asistentei sociale;
 Dispozițiile art. 28 alin (2) si (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările si completările ulterioare;
 Prevederile art. 41, art. 42, art.43, art .44, art.45, art. 46, art. 47 si art. 48 din HG nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
 Dispozițiile art. 7, alin. (3) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice,
republicată;
 Prevederile art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale,
cu completările si modificările ulterioare.
 Prevederile art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.b) si al art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
Analizând oportunitatea acestui proiect de hotărâre respectiv faptul ca prin acest demers vor fi
soluționate o serie situații deosebite si neprevăzute ce apar in comunitate, consider necesară adoptarea unui
regulament care sa vină in sprijinul persoanelor defavorizate, prin:

Sprijinirea persoanelor active in vederea soluționării problemelor cu care se confrunta datorita
absentei unui minim de condiții sociale de viață sau care se afla in diverse situații de necesitate
datorate calamitaților naturale, incendiilor, accidentelor etc.

În cele mai dese cazuri, persoanele active asistate sau cele care aparțin categoriilor defavorizate
se confrunta cu probleme multiple care necesita acordarea ajutoarelor financiare de urgenta.
 Îmbunătățire a nivelului social pentru persoanele defavorizate;

Acordarea acestor ajutoare financiare de urgent este parte componenta a procesului de reducere
a marginalizării sociale, soluționare a problemelor de stricta necesitate, îmbunătățirea nivelului de
trai pentru persoanele asistate, sprijinirea persoanelor active in vederea găsirii unor soluții privind
rezolvarea acestora, combaterea marginalizării sociale, accesul real la drepturile fundamentale ale
cetățenilor.
Având in vedere aspectele expuse mai sus, consider oportun si justificat aprobarea acestui proiect
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgent familiilor si persoanelor
care se afla in situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum si alte situații
deosebite.

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA
Consilier Superior
Bercenaru Florica
_____________
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