
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7615 din 12.09.2019 

privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau 

persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, 

accidente precum și alte situații deosebite 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor 

singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum 

și alte situații deosebite; 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.38, art. 39
2
 și art. 41 – 48 din H.G. nr. 500/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

  

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aprobă criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau 

persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, 

accidente precum și alte situații deosebite, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.2 –  Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau 

persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, 



accidente precum și alte situații deosebite, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.3 Într-un an calendaristic o familie sau o persoană singură poate beneficia de ajutor 

de urgență, o singură dată, doar pentru una din din situațiile prevăzute la art.1. 

ART.4 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de secialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului asistență socială; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 ART.6 Cu data prezentei, orice alte prevederi contrare se abrogă.

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la HCL ____/__________ 

 

Criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în 

situații de necesitate necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum 

și alte situații deosebite 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea situației deosebite Cuantum 

-lei- 

1. Efectuarea de operații chirurgicale complicate cu costuri ridicate 

în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social și al celor cu 

venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitate 

10.000 

2. Efectuarea de tratamente și investigații de specialitate în clinici 

de specialitate în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social și 

al celor cu venituri mici, dovedite cu acte medicale de 

specialitate 

1000 

3. Cumpărarea de medicamente pentru persoanele beneficiare de 

ajutor social și al celor cu venituri mici, cu probleme grave de 

sănătate care necesită tratamente medicale de lungă durată, 

intervenții chirurgicale și care se află în imposibilitatea de a-și 

achiziționa medicamentele și/sau dispozitivele medicale necesare 

datorită lipsei sau insuficienței veniturilor pe care le realizează 

6000 

4. Decesul ambilor părinți ai copiilor minori, când aceștia sunt dați 

în plasament la familii cu venituri mici. 

3000 

5. Acoperirea unei părți din cheltuielile de înmormântare pentru 

beneficiarii de ajutor social și pentru persoanele marginalizate 

sau cu venituri mici, dacă persoana decedată nu a avut asigurată 

contribuțiile la fondul asigurărilor sociale și de sănătate, urmașii 

sau aparținătorii acesteia neputând beneficia de ajutor de 

înmormântare din partea altor instituții, cu condiția prezentării 

documentelor justificative care să reflecte cheltuielile făcute cu 

această ocazie. 

2500 

6. Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casă, anexe 

gospodărești) provocate de calamități naturale (cutremure, 

incendii, inundații, alunecări de teren, furtuni, căderi de arbori, 

grindină) în funcție de gravitatea acestora 

1500 

7. Ajutor pentru acoperirea unei părți din costurile de reparații ale 

locuințelor aflate în stare avansată de degradare pentru persoana 

singură sau familia nevoiașă și care le pune în pericol integritatea 

fizică și psihică 

2000 

8. Sprijinirea persoanei fără venituri în vederea punerii în legalitate 

pe linie de evidența populației și stare civilă  

100 

9. Acordarea de produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte sau 

alte categorii de bunuri de strictă necesitate persoanelor singure, 

vârstnice sau familiilor nevoiașe cu mulți copii aflați în 

dificultate 

500 

10. Alte cazuri ce pot apărea ca urmare a unor evenimente 

fortuite/forța majoră 

3000 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 



Anexa nr. 2 la HCL ____/__________ 

 

METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA 

 

Acordarea ajutorului de urgenta si cuantumul acestuia se stabilesc de catre Primarul 

comunei Oțeleni prin dispozitie, care are la baza solicitarea Compartimentului asistenta sociala 

prin care se certifică situatiile de necesitate sau dupa caz, situatiile deosebite in care se afla 

familiile ori persoanele singure.  

Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgent va fi insotita, in functie de 

fiecare caz in parte, de dosarul ce va cuprinde urmatoarele documente:  

1. Cererea, conform model anexă;  

2. Acte de identitate ale tuturor membrilor de familie, copie;  

3. Certificat de casatorie, copie;  

4. Ceritificat de deces, copie  

5. Dovezi de venit (adeverinte de salarizare, talon alocatie, cupon de pensie. etc.)  

6. Adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara din care sa rezulte ca are (nu 

are) venituri din activitati independente: venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din 

investitii; venituri din activitati agricole; venituri din premii si jocuri de noroc; venituri din 

transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal si al dezmembramintelor acestuia; 

venituri din alte surse.  

7. Hotararea definitivă de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, 

potrivit legii.  

8. Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.  

9. Ceritificat de incadrare intr-un grad de handicap eliberat potrivit legii, de catre 

Comisia de Evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti/ copii, acte care atesta incadrarea in 

gradul I sau II de invaliditate pentru persoanele aflate in intretinere.  

l0. Proces verbal de constatare a incendiului/efectelor calamitatilor, eliberat de catre 

organele competente.  

11. Adeverinte de elev sau de student eliberate in luna curenta sau in luna anterioara 

depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta. În adeverinta de elev sau de student se 

va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia.  

12. Facturi fiscale insotite de chitante in original, pe numele celui care face solicitarea, 

care sa reflecte cheltuielile de înmormantare.  

13.Acte medicale doveditoare ale starii de sanatate (bilete de internare - externare din 

spitale, certificate de incadrare in grad de handicap, decizii asupra capacitatii de munca, retete 

sau tratamente prescrise de medical specialist, buletine de analize, scrisoare medicala eliberata de 

medical de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul medicamentos propus, durata 

tratamentului etc.).  

14. Orice alte acte care se considera necesare pentru acordarea ajutorului de urgenta.  

Dosarul intocmit pentru acordarea ajutorul de urgenta se va depune la Compartimentul 

asistenta sociala. 

Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului asistenta sociala verifica si 

confrunta datele inscrise in cereri cu actele doveditoare prin efectuarea de anchete sociale la 

domiciliul sau resedinta solicitantilor de ajutor de urgentă. În ancheta sociala se va certifica 

situatia de necesitate sau dupa caz situatia de urgenta in care se aflta familia sau persoana 

singura. În cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze actele necesare intocmirii dosarului sau 

informatiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se considera ca persoana/familia nu 

indeplineste conditiile de acordare a ajutorului de urgentă.  

 

 



Dupa efectuarea anchetei sociale personalul Compartimentului asistenta sociala tutelară 

va analiza fiecare dosar si va face propuneri Primarului comunei Oțeleni de aprobare sau 

respingere a solicitarilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă. Cuantumul ajutorului de urgentă se 

va stabilii prin dispozitia primarului in limita sumelor aprobate in bugetul local.  
 

Model de cerere pentru acordare ajutoare de urgență 

 

Nr. cerere ______/________ 

Nr.dosar _______/_________ 

 

 

Către, 

Primăria Comunei Oțeleni, județul Iași 

 

 

Subsemnatul/a________________________________________, domiciliat/ă în comuna 

Oțeleni, sat _________________________, str.______________________________, nr.______, 

posesor/oare al/a _________ seria ________număr______________, eliberat/ă de __________  

_________________la data de ______________________, CNP________________________, 

prin prezenta solicit acordarea unui ajutor financiar de urgență. 

Ajutorul îmi este necesar pentru: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Data__________________ 

Semnătura______________________ 

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 7616 din 12.09.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități 

naturale, incendii, accidente precum și alte situații deosebite 

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.38, art. 39
2
 și art. 41 – 48 din H.G. nr. 500/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment asistență socială 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 7617 din 12.09.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități 

naturale, incendii, accidente precum și alte situații deosebite 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor 

singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum 

și alte situații deosebite; 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.38, art. 39
2
 și art. 41 – 48 din H.G. nr. 500/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit b)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 Considerăm că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Consilier, 

Miclăuș Ancuța Petronela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


