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HOTANAREA
nr. 57 din24 aprilie 2017

privind aprobarea situafiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgen(I
qi ajutoare de inmormflntare

Consiliul local al comunei Doljeqti, judeful Neamt;
Examindnd proiectul de hot[r6re gi expunerea de motive prezentate de primarul comunei

Doljeqti, judelul Neamt prin care se propune aprobarea situaliilor deosebite pentru care se pot
acorda ajutoare de urgentd familiilor/persoanelor singure ce necesitd proteclie gi asistenli socialE
deosebitd, c6t qi raportul intocmit de compartimentul de asistenf[ social6, protecfia qi promovarea
drepturilor copilului;

AvAnd in vedere prevederile:
- art. 38, alineatul (2), litera ,,d", coroborat cu alineatul (6), litera ,,a", punctul 2 din Legea

administratiei publice locale nr.21512001, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
- art. 28 alineatul (2) din Legea privind venitul minim garantat .nr. 41612001, cu modificirile gi
completErile ulterioare;
- art. 4Lqi art.42 din H.G.R. nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor trgii m.4L6l2oo1 privind venitul minim garantat;
- art.9, art.15 alin. (3), afi.129 qi art.132 din Legea nr.29212011 asistentei sociale;

Constatdnd existenla avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate;
in temeiul dispozitiilor art.46, alineatul (2) coroborat cu alineatul (6), litera,,a",punctul 2

din Legea administratiei publice locale nr.2l5l 2001, cu modificirile qi completdrile ulterioare:

HorAnAgrE:
4rt. l.-Primarul poate acorda ajutoare de urgen![, altele decdt cele prevdzute de Irgea

m.41612001 privind venitul minim garantat, din bugetul local al comunei Doljeqti, judeful Neamt, in
limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, pentru situa{iile deosebite, dupd cum
urmeaz6:
1. Aiutoare de inmormfintare

(1) IB lazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, cu excep{ia
nevdzltorilor, care nu realizeaz[ venituri din salarii sau pensii, foqti beneficiari ai indemniza]iei
lunare stabilite in conformitate cu prevederile I-e,gii nr.44812}06 privind protectia qi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat[ qi act:ualizatd;

Cuantumul ajutorului de urgenj6 va fi de p6nd la 50 7o din cuantumul ajutorului de deces
acordat in cazul pensionarului, prin sistemul asigurdrilor sociale de stat. Ajutorul de urgen!6 se va
acorda sustindtorului legal, doar in situalia in care acesta nu a beneficiat de ajutor de deces, stabilit
pentru un membru de familie al pensionarului. in cazul in care nu existl suslin6tori legali, ajutorul se
poate acorda gi acelor persoane care prezintl documente justificative, in original, care s6 ateste
cheltuielile de inmormdntare. Totodati, ajutorul de urgentd se poate acorda gi persoanei cu
domiciliul in alt6 localitate, care'a asigurat serviciile funerare, cu o condilie ca defunctulla s6 fi alrrt
domiciliul in comuna Doljeqti (la data decesului).

(2) in cazul deceiului'persoanei vffrstnice. definiti in sensul Legii nr.17l2}O},republicatd,
lipsitd de sustinltori legali sau c6nd aceqtia nu pot si iqi indeplineasci obligatiile familiale datoritd
veniturilor reduse, p6n6la nivelul salariului debazaminim brut pe lara garantat in plat[/membru de
familie, indexat in condiliile legii. Acest ajutor se acordl doar in situa[ia in care persoana v6rstnic6
decedatd nu figura ca beneficiari de ajutor social, stabilit in condiliile Legii m.4l6l2}01privind
venitul minim garantat, modificatd gi completatd ulterior, nu a realizat venituri p6n6 in momentul
decesului sarl/Si nu figura ca asigurat in sistemul asisurArilor sociale de stat. Cuantumul airrtonrlrri
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sistemul asigurdrilor sociale de stat. Ajutorul bdnesc se acordS sustin[torilor legali sau oriclrei
persoane care a asigurat serviciile funerare neputind beneficia de ajutor de inmorm6ntare din partea
altor institulii, cu condilia prezent[rii documentelor justificative in original care sE reflecte
cheltuielile efectuate cu aceastd ocazie. TotodatI, ajutorul de urgen!6 se poateacorda qi persoanei cu
domiciliul in alt[ localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu condilia ca defunctul/a sn fi avut
domiciliul in comuna Doljeqti (la data decesului).

(3) in cazul cadavrelor neidentificate, inhumarea se va face de serviciul de specialitate al
primiriei in colaborare cu o firm[ funerard privatd care are cel mai scdzut pret de cost, dupl ce
organele de polilie se pronun!6 cu privire la identitatea defunctului qi a identificdrii rudelor u"eitriu.
Aceast[ presta(ie se acordi pebaza documentelor justificative qi prin dispozilia primarului.

(4) In cazul decesului unei persoane in strlinltate. pentru repatrierea cdreia familia
trebuie s[ suporte costuri foarte mari, insd aceasta nu poate si iqi indeplineascd obligafiile legale
datoritd veniturilor reduse, respectiv pdn6la nivelul salariului debazd,minim brut pe lard garantat in
platd/membru de familie, indexat in condiliile legii. Cuantumul ajutorului de urgenta va fi de S0 Vo
din cuantumul ajutorului de deces acordat in cazul pensionarului, prin sistemul asigur[rilor sociale
de stat. Ajutorul de urgentd se va acorda sus{indtorului legal, doar in situatia in care acesta nu a
beneficiat de ajutor de deces, stabilit pentru un membru de familie al pensionarului. in cazul in care
nu existl susfin[tori legali, ajutorul se poate acorda gi acelor persoane care prezint[ documente
justificative, in original, care si ateste cheltuielile de inmormAntare.

relor de urpenti:s

Nr.
crt.

Denumirea situatiilor deosebite

1. Pentru prevenirea separdrii copilului de familia naturald
2. In cazul persoanelor care nurealizeazd nici un fel de venit qi care nu sunt beneficiare de ,jrt*

social pentru dep[qirea temporard u unei situatii de imposibilitate financiarI obiectivd
3. lgqtru familii cu copii in vederea acoperirii unor cheltuieli cu scolarizarea acestora
4. Cu ocazia unor evenimente speciale - (Sirb[torile de Pagte, Sdrb6torile de Iarnd), acordarea di

ajutoare in bani qi/sau in naturi (produse alimentare, obiecte de imbrdcdminte, alte categorii de
bunuri de strictd necesitate) pentru persoanele singure qi/sau familiile cu risc crescut de
marginalizare social6, aflate in evidenta Compartimentului de Asistenta Sociald, Protectia qi
promovarea drepturilor copilului, spre monitorizare, p6nd la suma de 500 leilcaz, pe baza
anchetei sociale $i a altgr acte doveditoare, prin dispozi{ia primarului.

5. In cazul persoanelor cire suferl de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate ce
necesiti investigafii medicale, interventii chirurgicale, tratament medical de specialitate,
asigurarea medicamentelor. Se pot acorda ajutoare bdnegti p6ni la suma de 1.500 lei, pe baza
anchetei sociale gi a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

6. Procurarea de medicamente pe bazd. de relete compensate sau a celor cu valori mari, dacl
procurarea lor este imposibild din motive obiective (epuizare fonduri farmacii, venituri
insuficiente etc.)

7. In vederea acoperirii costurilor pentru achizilia unei proteze, in situalia in care familiile au
venituri reduse, p6nd la nivelul salariului debazd,minim brut pe {ari garantat in plati/membru
de familie, indexat in condiliile legii; Se pot acorda ajutoare bdneqti p6ni la suma de 1.500 lei,
pebaza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

8. Ct ocazia celor mai importante sdrbdtori creqtine,_- acordarea de ajutoare de urgentd in natur6,
respectiv un pachet cu maxim 2 kilograme alimente debazd: ulei, zahdr, ftin6, orez, mil,ai,
paste, pentru persoanele pensionare, cu pensii de pdnd la p6n[ la nivelul salariului de bazd
minim brut pe lar6 garantat in platS/membru de familie, indexat in condiliile legii. Nu vor
beneficia cei care au_p!!q4 3U4ente in conformitate cu prevederile HG nr.60012009.

9. Pentru copiii monitorizali prin serviciile de specialitate ale Compartimentului de Asistenta
Sociala, Protectia qi promovarea drepturilor copilului, in temeiul trgii nr.27212004,
modificat[, cu rezultate foarte bune la inv6!6tur[ (premii qcolare), dar gi cu activitdli
extraqcolare deosebite (oblinerea de premii judetene, nalionale giisau internafionale), presta{ia
exceplionalI se poate acorda sub formd de burs[ - in sumd fixd de 250 lei/lunor, pe o perioadd
maxim6 de 6 luni. Exceotie de la acordarea acestui tin de hrrrsl o renrezinti cateootia cnniilor



asigurarea necesitijilor de bazd; alimente, imbr[cdminte, manuale gi rechizite sau echipamente
gcolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea de proteze, medicamente qi alte
accesorii medicale. PrestaJiile financiare exceptionale in naturl se vor putea acorda at ocazia
inceperii anului 'qcolar, a sdrbltorilor de Paqte, a sErbdtorilor de iarn6, etc. Prestatiile
exceplionale nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi binegti sau la acordarea altor
prestatii sociale. Aceste prestatii se vor acorda inbaza anchetei sociale, a planului de servicii
qi a fiqelor de monitoizare, d:upd caz, precum qi a altor acte doveditoare, prin dispozilia
primarului.

10. Pentru procurarea de lemne de foc pentru persoane virstnice care nu sunt beneficiare de ajutor
social gi nu primesc ajutor pentru inc[lzire locuinti.

LL. Ajutoare pentru persoanele gi/familiile defavorizate din comun6, in vederea achitirii unor
datorii qi pentru racordarea locuinfei la utilit6(i: ap6, energie electricf canalizare.

L2. Situatia persoanelor vdrstnice, cu v6rsta egal[ sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de
vulnerabilitate datorat in primul rAnd v6rstei, stdrii de s5ndtate, a nivelului scdzut al pensiei
comparativ cu creqterea progresivi a costurilor medicamentelor qi a nevoilor cotidiene. Se
poate acorda un ajutor de urgenp pentru persoana v6rstnicd, in cuantum de 1.000 lei la
momentul implinirii vArstei de 100 ani. Pentru persoanele v6rstnice care la momentul intrdrii
in vigoare a prezentei hotdr6ri au depigit vdrsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgenfd in
cuantum egal cu cel stabilit mai sus.

Art. 2 Ajutoarele de urgen!6 in bani se vor acorda pentru familiile sau persoanele singure
aflate intr-una din situatiile deosebite stabilite la art..1", doar o singurd dati intr-un an calendaristic.

Art. 3 in cazul decesului unei persoane din familia beneficiard de ajutor social sau al
persoanei singure beneficiare de ajutor social, ajutorul de inmormintare acordat va fi in cuantum de
pdn6la 50 %o din ajutorul de deces stabilit in cazul pensionarului, prin sistemul asigur[rilor sociale
de stat.

4rt. 4 Pentru situaliile deosebite prevdzute la art. nr.l, pct.l - L1, ajutoarele de urgen!6 se
vor acorda in baza anchetei sociale, precum gi a documentelor justificative anexate (acte privind
componenla familiei, veniturile nete lunare ale persoanei singure/ale familiei, acte medicale privind
starea de sln[tate, orice act care certifici starea socio-economici precard a familiei/peisoanei
singure, etc.).

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

Art. 6 Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, prevazute la art. 1 din
prezenta hotarare, conform anexei, care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

ArL 7 La data intrdrii in vigoare a prezentei hotdr6ri se abrogd Hotdrdrea Consiliului Local
al comunei Doljeqti nr.64 din28.12.2006 privind aprobarea situa{iilor deosebite pentru care se pot
acorda situatii de urgen[6.

Art. 8. Secretarul comunei Doljeqti va inainta prezenta hotdr6re autoritdlilor gi persoanelor
interesate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
MIHAI MARICA.ATENA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, COJOCARU MIHAEI.A

.r&w
Red.Eroc.: CM/CM

/.._ Ex. 4; Ds. C. 4.
Noti: 1. Consilieri prezenfi { 3 din totalul de 15 consilieri ce formeazi consiliul local.
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A N E X A h Hotirffrea nr.57t27.04.2017

Metodologia de acordare a aiutoarelor de urgenta. aprobate in baza Legii
nr. 41612001 privind venitul minim sarantat. cu modificarile si comDletarile

ulterioare

Acordarea ajutorului de urgenti qi a cuantumului acestuia, se stabilesc prin dispozilia
primarului comunei Doljeqti care are labaza solicitarea scrisl a unui membru de familie sau a
persoanei singure, precum gi ancheta social[ efectuati de asistentul social din cadrul
compartimentului de asistenti sociald prin care se certificl situatriile de necesitate sau dupd caz,
situatiile deosebite in care se afl[ familiile sau persoanele singure, inbazaHotararii Consiliului
local.

Solicitarea scrisi pentru acordarea ajutorului de urgenfd va fi insofit5" in func]ie de fiecare
cazin parte de urmitoarele documente:
L. acte de identitate al tuturor membrilor de familie (8.I, C.I, C.N, C.I.P);
2. certifrcat de cisdtorie (copie);
3. certificat de deces (copie);
4. dovezi de venit (adeverin{e de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie, etc);
5. hotdrdrea definitiv[ de incuviin{are a adopfiei, de plasament familial al minorului, potrivit
legii;
6. actul din care s[ rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
7. certificat de incadrare in grad de handicap;
8. proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamit[1ilor, eliberat de organele
competente;
9. adeverinfi de elev sau student, eliberate in luna curenta sau in luna anteriaora depunerii
cererii pentru acordarea ajutorului de urgenfi (in adeverinfa de elev sau student va fi specificat
daca beneficiazd, de burstr, tipul qi cuantumul acestuia);
10. facturi fiscale inso{ite de chitanfe, in original, pe numele celui care face solicitarea, care sI
reflecte cheltuielile cu inmorm6.ntarea;
1 1. acte medicale doveditoare ale stirii de sinltate (bilete de internare --externare din spital,
certificate de incadrare in grad de handicap, decizii asupra capacitilii de muncI, re{ete sau
tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medical[ eliberatd de
medicul de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul medicamentos propus,
durata tratamentului, etc);
12. orice acte care se consideri a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgen{d.

Dosarul intocmit pentru acordarea ajutorului de urgentl se va depune la compartimentul de
asistenta sociala din cadrul primariei comunei Doljeqti, judetul Neamf.

Personalul de specialitate din cadrul compartimentului de asistenta sociala va verifica si
confrunta datele inscrise in cerere cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale la
domiciliu solicitantului de ajutor de urgenfi. In ancheta sociald se va certifica situatia de
necesitate sau dupi caz situalia de urgen(i in care se afli familia sau persoana singurd.

In cazul in care solicitantul refuza sd furnizeze actele necesare intocmirii dosarului sau
informaliile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consider6 ca persoana/familia nu
indeplinegte condiliile de acordare a ajutorului de urgen[[.

Dupa efectuarea anchetei sociale asistentul social din cadrul compartimentului de asistenfi
social[ va analiza fiecare dosar qi va face propuneri primarului comunei de aprobare sau
respingere a solicitarilor de acordare a ajutoarelor de urgenp.

Cuantumul ajutorului de urgen{i se va stabili prin dispozifia primarului, in limita sumelor
maxime aprobate prin Hotaraiea Consiliului local.

PRIMAR,
ICAN IOSIF


