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PROIECT

HOTARARE

privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta
in baza legii nr. 11612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara in data de

31.07 .2014 .

r\vand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Rupea, precum si raportul
de specialitate a Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul UAT orasul Rupea din care

reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind stabilirea criteriilor
deacordare a ajutoarelor de urgenta in baza legii nr. 41612001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,

In conformitate cu prevederile art. 28 alin.2. alin 5 din legea nr. 416/2001privind
venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu art.41
din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/200lprivind venitul minim garenatat,

r\r'and in vedere prevederile legii nr. 29212011 privind asistenta sociala;
In temeiul prevederilor art. 36 alin.6 lit. ..a" punctul 2 alin 9 , art. 45 alin.1 din legea

administratiei publice locale nr. 21512001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare-

HOTARASTE:

Art. 1. Se stabilesc criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenta, prezentale

in anexa nr. I care face paarte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se stabileste metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta ,

prezentata in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba modelul de cerere de ajutor de urgenta conform Anexei nr. 3

care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 Ajutoarele de urgenta se suporta din bugetul local in limita fondurilor

alocate cu aceasta destinatie si vor fi platite din bugetulde venituri si cheltuieli al

orasului Rupea.
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Serviciul de

Asistenta Sociala a orasului Rupea.

INITIATOR
PRIMAR

Ing. Flavius Dumitrescu

vizdt pentu legalitate,
SECRE?AR

jr. Ioana Modfna Romgt-
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Anexa I la l{otararea Consiliului Local Rupea nr. I 2014

Criterii de acordare a ajutoarelor de urgenta,
in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si

completarile ulterioare

Ajutoarele de urgenta se acorda in bani sau in natura in limita fondurilor
prevazute in bugetul local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul /
resedinta pe raza orasului Rupea, care se afla in una din urmatoarele situatii:

LPentru familiile sau persoanele singure care se afla in situatii de necesitate
datorate calamitatilor naturale (cutremure, inundatii, furluni, alunecari de teren,
caderi de arbori, grindina etc), incendiilor, accidentelor care duc la distrugerea
unuri bunuri (locuinta, anexe gospodaresti etc), in functie de gravitatea acestora;

2. Pentru familiile cu venituri mici care au in plasament copii minori in urma
decesului ambilor parinti;

3. Pentru continuarea studiilor pentru tinerii proveniti din centre rezidentiale,
sau ai caror parinti au decedat sau au un singur parinte care nu are posibilitati sa
intretina familia;

4. Pentru persoanele care se confrunta cu probleme grave de sanatate care
necesita investigatii de specialitate, tratamente medicale de lunga durata,
interventii chirurgicale, si care se afla in imposibilitatea de a-si achizitiona
medicamentele si/sau dispozitivele medicale necesare datorita lipsei sau
insuficientei veniturilor pe care le realizeaza;

5. Pentru persoana lipsita de apartinatori si aflata in situatie de dependenta
sociala ale carei venituri nu permit achitarea taxelor necesare efectuarii
expertizelor medicale necesare intemarii in institutii de ocrotire sociala;

6. Pentru familia sau persoana singura cu venituri mici, care nu se

incadreaza in prevederile Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu
modiflcarile si completarile ulterioare si care se afla in situatii de dificultate ori
vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala;

'7. La data iesirii din penitenciar pentru persoanele care au fost condamnate
penal, ca forma de protectie sociala si sprijin in vederea integrarii in societate;

8. In cazul decesuluipersoanei singure sau al unei personae dintr-o familie cu
venituri mici, cand persoana decedata nu a realizat venituri sin u a avut asigurate

Paeina I din 2



ROMANIA
JUDETUL BRA9OV

U.A.T. ORASUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500

rel. 02681260490; Fax: 0268/260788
www oflmanarupea. ro. www. rupeaturrstica. ro

maal: contact@orimariarupea. ro

contributiile la fondul asigurarilor sociale, urmasii sau apartinatorii acesteia

neputand beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor institutii, cu conditia
prezentarii documentelor justificative in original care sa reflecte cheltuielile
effectuate cu aceasta ocaziel

9.In cazul decesului unei peroane lipsita de sustinatori legali inhumarea se

va efectua de catre Serviciul de asistenta sociala Rupea in baza adresei emisa de

Politia orasului Rupea din care sa rezulte ca persoana decedata nu are apartinatori'
10. Alte cazuri ce pot aparea ca urnare a unor evenimente de forta majora.

Ajutorul de urgenta se acorda in vederea inlaturarii situatiei deosebite in care se

poate gasi o families au o persoana singura la un moment dat.

INITIATOR
PRIMAR
lng. Flavius Dumitrescu
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Jr. Ioana Madalinz Roman
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Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr. 2014

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta,
in baza Legii nr.4l612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile

ult€rioa re

1. Ajutorul de urgenta se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite. a
reprezentantului familiei sau a reprezentantu Iu i legalal persoanei indreptatite, conform
formularului de cereere aprobat prin hotarare a consiliului locat.

2. Cererea este lbrmularul tipizat care contine date privind componenta familiei,
veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile detinute! precum si informatii referitoare la
nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla.

3. Cererea este insotita in mod obligatoriu de documentele doveditoare privind
componenta lamiliei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura. precum si
de orice alte documente privind situatia membrilor lamiliei. prevazute de lege. in functie de
fiecare cazin parte dupa cum urmeaza:
. actul de identitate al solicitantului si al tuturor membrilor de familie (BI. CI, CN. CIP);
. certificat de casatorie (copie);
. dovezi de venit (adeverinte de salarizare, cupon de pensie. talon alocatie etc);
. adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara din care sa rezulte venilurile obtinute din
aclivitati independente; venituri din cedarea tblosintei bunurilor; venituri obtinute din activitati
independente; venituri din investitii: venituri din activitati agricole: venituri din premii si .iocuri
de noroc: venituri din transf'erul proprietatilor imobiliare; din patrimoniul persoanl si al
dezmembramintelor acestuial venituri din alte surse etcl
. certificat fiscal eliberat de catre serviciul specializat din orimarie cu bunurile mobile si imobile
al)ate in proprietate;
. adeverinta registrul agricol;
. hotararea definitiva de incuvintare a adoptiei. de plasament lamilial al minorului, potrivit legiit
. actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator:
. cenificat de incadrare intr-un grad de handicap. eliberat potrivit legii, de catre Comisisa de
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti/copii, respectiv acte care atesta incadrarea in
gradul I sau II de invaliditate. pentru persoanele aflate in intretinere:
. proces verbal de constatare a incendiului/electelor calamitatiilor. eliberat de institutiile
competente;
. adeverinte de elev sau de student, din luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea
ajutorului de urgenta; in adeverinta de elev sau de student se va mentiona daca beneficiaza de
bursa. tipul si cuantumul acesteia:
. ceftificatul de deces, in original si in copie;
. acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau dupa
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caz. acle care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea (factrui fiscale insotite de chitante, in

original, pe numele celui care face solicitarea, care sa retlecte cheltuielile de inmormantare);
. acte medicale doveditoare ale starii de sanatate (bilete de internare extemare spital, certificate
de incadrare in grad de handicap. decizii asupracapacitatii de munca, retete sau tratamente
prescrise de medicul specialist. buletine de analize, scrisoare medicala eliberata de medicul de

specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul nredicamentos propus, durata
tratamentului etc)
. orice acte care se considera a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgenta.

,1. Dosarul continand cererea insotita de documentele justificative prevazute la punctul 3 in
functie de fiecare caz in parte, se va depune la Serviciul de asistenta sociala Rupea.
5. Personalul de specialitate din cadrul Serviciului de asistenta sociala Rupea verifica si

confrunta datele inscrise in 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 in care se afla familia sau persoana singura;
5. ln cazul in care solicitantul ref'uza 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 urgenta;
6. Dupa ef-ectuarea anchetei sociale comisia numita prin dispozitia primarului va analiza dosarul
si va intocmi un referat in care lace propunerea de aprobare sau de respingere a solicitarii de

acordare a ajutorului de urgenta, de stabilire a cunatumului ajutorului in limita prevedrilor
bugetare aprobate. propunere care va fi verificata si avizata de directorul Serviciului de asistenta

sociala I{upea si inaintata primarului orasului Rupea spre aprobare.
7. Pentru cererile care nu au indeplinit conditii de aprobare a ajutorului de urgenta, peronalul de

specialitate din cadrulServiciului de asistenta sociala din cadrul orasului Rupea va inainta
solicitantului o adresa prin care i se comunica faptul ca cererea a fost respinsa.

8. Ref'eratul privind propunerea de aprobare a ajutorului de urgenta se inainteaza primarului
orasului Rupea in vederea emiterii dispozitiei de acordare a ajutorului de urgenta si stabilire a

cuantumului acesteia.
9. In 6aza dispozitiei primarului orasului Rupea. compartimentul de specialitate din
cadrulServiciului de asistenta sociala va efectua plata ajutorului de urgenta.

INITIATOR

PRIMAR
lNG. Flavius Dumitrescu
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CONTR{SEMNEAZA,

SECRETAR,
Jr. Ioana Madalinh Roman
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Anexa 3 la Hotararea Consiliului Local Rupea nr.

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a
Cu domiciliul/ resedinta in orasul Ruoea. str.
nr._, bloc , scara_, apartament_ locuiesc fara forme legale la urmatoarea
adresa: _
va rog sa-mi aprobati un ajutor de urgental

Solicit acest aiutor deoarece;

Bunurile pe care le detin in proprietate impreuna cu familia mea sunt:

20 l4

Familia mea este formata din urmatorii membrii a caror venituri sunt:
Nume si prenume

Anexez la prezenta cerere documente care
aflanl.

dovedesc situatia deosebita in care ne

Semnatura,Data,
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