
ROMANIA

JUDEŢUL VALCEA

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI

HOT ARAREA Nr.l07

Privitoare la : Stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a
ajutoarelor de urgenta în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
17.12.2015, la care participă un numar de 13 consilieri din totalul de 15 din câţi este
constituit,

Vazand ca prin H.C.L nr.74/24.09.201S, domnul consilier Atanasescu
Constantin a fost ales presedinte de sedinta,

Avand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Brezoi, rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului
Brezoi, raportul de specialitate nr. 8915/16.11.2015 intocmit de Compartimentul de
Asistenta Sociala, prin care se propune Stabilirea criteriilor si a metodologiei de
acordare a ajutoarelor de urgenta.

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare întocmit de secretarul
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de
specialitate mai sus mentionat,

În conformitate cu :

-prevederilor art. 28, alin (2) si alin.(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederilor art 41 si 42, 43 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/200 1;



In temeiul art.36, alin, (9), precum si in temeiul art.45 alin (1), si art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/200 1 a administratiei publice locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de l3 voturi 'pentru",

Adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.l.Se aproba criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenta conform.
anexei nr.l, care face parte din prezenta hotarare.

Art.2.Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, în
bazaLegii nr.416/200 1 privind venitul minim garantat cu modificarile SI

completarile ulterioare, potrivit anexei 2.
ArtJ .Ajutoarele de urgenta se acorda in limita fondurilor prevazute cu aceasta

destinatie in bugetul local, minim 600 de lei si maxim 1000 de lei, prin dispozitia
primarului emisa in urma efectuarii anchetelor sociale de catre compartimentul de
Asistenta Sociala din cadrul Primariei.

Art.4.Nu pot fi acordate ajutoare de urgenta in urmatoarele situatii:
a)pentru plata cheltuielilor de intretinere (energie electrica, energie termica,

gaze naturale, apa-canal, salubritate, si altele asemenea).
b)pentru plata chiriei, restantelor, si penalitatilor la plata chiriei.
c)pentru amenzi si taxe de orice natura.

Art.5.Primarul oraşului Brezoi, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.

Art.6.Prezenta hotărâre se va afisa la sediul Primariei Brezoi, precum si pe
pagina de web www.primariabrezoi.ro si se va comunica astfel:

-Instituţiei Prefectului;

-Primarului oraşului Brezoi ;

Brezoi, la 17 decembrie, 2015

Contrasemnat pentru legalitate

SECRETAR,

sandU~~

http://www.primariabrezoi.ro


Anexa nr.1la HCL nr.107/2015

Criteriile pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se
afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite:

Ajutorul de urgenta se acorda in bani in limita fondurilor prevazute la bugetul
local, familiilor sau persoanelor singure defavorizate, cu domiciliul sau resedinta in
orasul Brezoi, care se afla in una din urmatoarele situatii:

� Efectuarea de tratamente si investigatii de specialitate In clinici de
specialitate, in cazul persoanelor beneficiare de ajutor social si a celor cu
venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitate ;

� Efectuarea de operatii chirurgicale complicate cu costuri ridicate in cazul
persoanelor beneficiare de ajutor social si a celor cu venituri mici dovedite
cu acte medicale de specialitate;

� In cazul decesului persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale
carei venituri nete pe membru de familie nu sunt de pana la 530
lei/luna/membru, cand persoana decedata nu a avut asigurate contributiile la
fondul de stat, urmasii neputand beneficia de ajutor de inmormantare din
partea altor institutii;

� Pentru familia sau persoana singura cu venituri mici care nu se incadreaza
in prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare si care se afla in situatii de dificultate
ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala;

� Pentru decesul unei persoane neidentificate, lipsita de sustinatori legali care
sa asigure cheltuielile de inmormantare ;

� In situatii de necesitate datorate calamitatiilor naturale, incendiilor,
accidentelor se pot acorda ajutoare de urgenta;

� Alte situatii deosebite si,! sau neprevazute, calificate astfel, prin dispozitia
primarului.
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Anexa nr.2 Ia HCL TIT.l07/2015

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza
Legii 416/2001privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare

Pot beneficia de ajutor de urgenta doar familiile! persoanele singure
care au domiciliul in orasul Brezoi.

Ajutorul de urgenta se acorda la cererea scrisa a persoanei
îndreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al
persoanei îndreptatite.

Cererea se va depune la Primaria orasului Brezoi si va contine date
privind persoana îndrep tatita, veniturile realizate precum si informatii
referitoare la situatia pentru care solicita ajutorul de urgenta.

Cererea va fi însotita în mod obligatoriu de documentele doveditoare
privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia
sau de persoana singura, precum si de orice alte documente privind
situatia membrilor familiei, prevazute de lege, în functie de fiecare caz
în parte dupa cum urmeaza: a)actul de identitate al solicitantului si al
tuturor membrilor de familie (copie); b) certificat de casatorie (copie);
c)dovezi de venit ( adeverinte de salariat, cupoane pensie, alocatie cu
venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii) ; d)adeverinta
eliberata de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte ca nu
realizeaza venituri ( pentru persoanele fara venituri) ; e) adeverinta
eliberata de Asociatia de locatari/proprietari în care sa se specifice
nominal persoanele care locuiesc la adresa declarata; f)hotarârea
definitiva de încuvintare a adoptiei, de plasament familial al mînorului,
potrivit legii.; g) ce~tificat de încadrare într-un grad de handicap,
eliberat potrivit legii pentru persoanele cu handicap; h)proces verbal de
constatare a incendiului/efectelor calamitatiIor, eliberat; de institutiile
competente; i) adeverinte de elev si de student, din luna anterioara
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta.In adeverinta
se va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;
j)acte medicale doveditoare ale starii de sanatate, bilet internare/
externare; din spital, buletine de analiza, certificate de încadrare în grad
de handicap; decizii asupra capacitatii de munca; k) scrisoare medicala
eliberata de medicul de specialitate, specificându-se boala cronica,
disgnosticul si tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului;
retete privind medicamentele necompensate prescrise de medicul de



familie si costul fiecarui medicament în parte, etc) care fundamenteaza
situatia de necesitate; 1)orice acte temeinic justificate.

Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului de Asistenta
Sociala a orasului Brezoi verifica si confrunta datele înscrise în cerere cu
actele doveditoare si va efectua ancheta sociala la domiciliul/resedinta
solicitantilor de ajutor de urgenta.

In ancheta sociala se constata situatia de necesitate sau dupa caz,
situatia deosebita în care se afla familia sau persoana singura.

Dupa efectuarea anchetei se va întocmi un referat în care se face
propunerea de aprobare sau de respingere a solicitarii de acordare a
ajutorului de urgenta, propunere care va fi verificata si avizata de
Compartimentul de Asistenta Sociala a orasului Brezoi spre aprobare.

Pentru cererile care nu au îndeplinit conditiile de acordare
ajutorului de urgenta personalul de specialitate din cadrul
Compartimentului de Asistenta Sociala a orasului Brezoi va înainta
solicitantului o adresa prin care i se comunica faptul ca cererea a fost
respinsa.

Referatul si dispozitia privind propunerea de aprobare a ajutorului
de urgenta se inainteaza Primarului orasului Brezoi.

In baza dispozitiei Primarului orasului Brezoi, Serviciul Buget,
Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe din cadrul Primariei
orasului Brezoi va efectua plata ajutorului de urgenta.

Ajutorul de urgenta se poate acorda doar o singura data intr-un an
calendaristic.

Dupa acordarea ajutorului de urgenta titularul are obligatia
prezentarii, in termen de 60 de zile, a unei dovezi ca suma acordata a
fost utilizata corespunzator solicitarii.In caz contrar nu se va mai acorda
ajutor de urgenta pe viitor.


