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HOTĂRÂRE 
privind stabilireaăsitua郡iilorădeosebiteădeăacordareăaăajutoarelorădeăurgen郡< 

dinăbugetulălocalăalăcomuneiă訓elaru,ăjude郡ulăDâmbovi郡a 
  

                  Consiliul LocalăalăcomuneiăŞelaru, judeţulăDâmboviţa,ăîntrunităînăşedinţ<ă
ordinar<ăînădataăde 09.04.2020; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a viceprimaruluiăcomuneiă訓elaruăcuăprivireălaă 
stabilireaăcriteriilorădeăacordareăaăajutoarelorădeăurgen郡<ăînăbazaăprevederilorăLegiiănr.ă
416/2001ăprivindăvenitulăminimăgarantat,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rile ulterioare; 

- Raportul de specialitate al compartimentului deăAsisten郡<ăsocial<ă din  
cadrul aparatului de specialitate al primaruluiăcomuneiă訓elaruă; 

- Avizul favorabil al comisiei  pentru programe de dezvoltare economico- 
social<,ăbuget-finanţe,ăadministrareaădomeniuluiăpublicăşiăprivatăalăcomunei,ăagricultur<,ă
gospod<rireăcomunal<,ăprotecţiaămediului,ăserviciiăşiăcomerţ din cadrul Consiliului Local 
alăcomuneiă訓elaru; 

- Avizul favorabil al comisiei  pentru înv<ţ<mânt,ăăs<n<tate,ăcultur<, 
protecţieăsocial<, activit<ţiăsportiveăşiădeăagrementădinăcadrulăConsiliuluiăLocalăal 
comunei 訓elaru; 

- prevederile   art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul  
minimăgarantat,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

- prevederileăăăart.ă41,ăart.42ă群iăart.ă43ădin Normele metodologice de  
aplicare a  Legii  nr.ă416/2001ăprivindăvenitulăminimăgarantat,ăaprobateăprinăHot<râreaă
GuvernuluiăRomânieiănr.50/2011ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
       Art. 1 .ăPrimarulăacord<ăăajutoare deăurgen郡< în limita fondurilor existente , familiilor 
sauăpersoanelorăsingure,ăcuădomiciliulăsauăre群edin郡aăînăcomunaă訓elaru,ăăaflateăînăunaădină
situa郡iileădeosebiteăstabiliteă potrivităanexeiălaăprezentaăhot<râre. 
         Anexaăfaceăparteăintegrant<ădinăprezentaăhot<râre. 
      Art. 2. Ajutoareleădeăurgen郡<ăseăsuport<ădinăbugetulălocalăînălimitaăfondurilorăalocateă
cuăaceast<ădestina郡ie. 
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       Art. 3.  Cuăducereaălaăîndeplinireăseăoblig<ăviceprimarul comuneiă訓elaruăprină
compartimenteădeăasisten郡<ăsocial<ă群iă financiar- contabil din cadrul aparatului de 
specialitateăalăprimaruluiăcomuneiă訓elaru;  
       Art. 4.  Comunicareaăprezenteiăvaăfiăasigurat<ădeăsecretarulăcomuneiăŞelaru. 
 

PRE訓EDINTEăDEă訓EDIN軍; 
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JUDE軍ULăDÂMBOVI軍AăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăAnexa  
CONSILIUL LOCAL                                                                         la HCL nr.13/09.04.2020 
ALăCOMUNEIă訓ELARU 
 
 

Situațiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență, 
În baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările și completările ulterioare 
 
 

    Ajutoareleădeăurgen郡<ăseăacord<ăînăbaniăsauăînănatur<ăînălimitaăfondurilorăprev<zuteăîn bugetul 
local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul, re群edin郡aăpeărazaăcomuneiă訓elaruă群iăcareăseă
afl<ăînăunaădinăurm<toareleăsitua郡ii: 

1. Pentru familiile sau persoanele singure care se află în situații de necesitate datorate 
calamităților naturale, incendiilor, accidentelor care duc la distrugerea unor bunuri în funcție de 
gravitatea acestora; valoarea maximă ce va fi acordată pentru această categorie de beneficiari 
este în sumă de 3000 lei. Ajutorul se acordă prin dispoziția primarului, având la bază solicitarea 
beneficiarului/reprezentantului, ancheta socială, documente justificative, acte de stare civilă. 

2. În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al  
persoanei singure beneficiare de ajutor social, se acordă un ajutor de urgentă în cuantum de 
800 lei. Ajutorul de acordă prin dispoziția a primarului, în baza următoarelor documente: cerere 
scrisă, certificatul de deces, în original Кi copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare 
civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau după caz, acte 
care să ateste calitatea de moКtenitor, tutore, curator, dovezi privind suportarea cheltuielilor cu 
înmormântarea .  

3. În cazul decesului persoanelor  fără  venituri sau cu venituri reduse se acordă un  
ajutor de urgentă în cuantum de 800 lei. Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi , 
după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moКtenitorul în condițiile 
dreptului comun sau , în lipsa acestuia, persoana care dovedeКte că a suportat cheltuielile de cu 
înmormântarea , cu condiția ca solicitantul să nu beneficieze de ajutor de deces acordat 
prevederilor Legii privind sistemul public de pensii . 
Ajutorul de acordă prin dispoziția a primarului, în baza următoarelor documente: cerere scrisă, 
certificatul de deces, în original Кi copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilă 
ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau după caz, acte care să 
ateste calitatea de moКtenitor, tutore, curator, dovezi privind suportarea cheltuielilor cu 
înmormântarea .  

4. În cazul decesului persoanelor fără aparținători legali, în cazul decesului  
persoanelor neidentificate sau în cazul în care persoana obligată se găseКte într-un loc 
necunoscut ori nu îКi îndeplineКte obligația. 
Cheltuielile ocazionale cu serviciile funerare de incinerare umană sau de inhumare se vor 
deconta, conform dispoziției primarului Кi documentelor justificative de cheltuieli. 
       5.  Persoanelor izolate la domiciliu sau reședintă pe raza comunei Йelaru Кi care nu au  
venituri. Ajutorul va fi în cuantum de până la suma de 1000 lei, constând în produse alimentare , 
de igienă Кi medicament . Ajutorul se acordă prin dispoziția primarului pentru perioada izolării , 
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având la bază solicitarea beneficiarului , actul de informare transmis de CȘCCI Dâmbovița, 
anchetă socială, documente justificative, acte de stare civilă. 

6. Persoanelor cu vârsta de peste 65 ani , care nu au venituri Кi nici susținători legali pe  
raza comunei pe perioada stării de urgență. Ajutorul va fi în cuantum de până la 1000 lei prin 
asigurarea de produse alimentare, de igienă Кi medicamente. Ajutorul se acordă prin dispoziția 
primarului, având la bază solicitarea beneficiarului/reprezentantului, ancheta socială, 
documente justificative, acte de stare civilă. 

7.  Cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, li se acordă un ajutor  în cuantum  
de 550 lei . Ajutorul se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată 
față de bugetul local. Ajutorul  se acordă prin dispoziție a primarului, în baza solicitării scrise a 
beneficiarilor, anchetei sociale, documentelor justificative, acte de stare civilă. 

8.   Persoanelor care au împlinit 100 ani, li se acordă un ajutor  în cuantum de 500 lei. 
 Ajutorul  se acordă prin dispoziție a primarului, în baza solicitării scrise a beneficiarului 
/reprezentantului, ancheta socială, documente justificative, acte de stare civilă. 

9.  Persoanelor care au născut  li se acordă un ajutor  în cuantum de 500 lei. 
Ajutorul  se acordă prin dispoziție a primarului, în baza solicitării scrise a beneficiarului 
/reprezentantului, ancheta socială, documente justificative, acte de stare civilă. 

10. Persoanelor care se căsătoresc , li se acordă un ajutor  în cuantum de 500 lei. 
Ajutorul  se acordă prin dispoziție a primarului, în baza solicitării scrise a beneficiarilor, 
anchetei sociale, documentelor justificative, acte de stare civilă. 

11. Alte situații neprevăzute calificate astfel prin dispoziția primarului, la propunerea  
compartimentului de specialitate din cadrul primăriei. 

 
 

PRE訓EDINTEăDEă訓EDIN軍;, 
IorgaăMariaăC<t<lina 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL , 
 Dragne Emilian Petre 


