HOTĂR ÂRE
cu privire la stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă proprii din bugetul local
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 960/15.02.2017;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 959/15.02.2017;
- raportul comisiei de specilaitate, înregistrat cu nr.1174/24.02.2017;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.1175/24.02.2017;
- suma este alocată de la capitolul 68.02.50;
- prevederile Legii nr.5 / 2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2013;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior;
- prevederile Legii nr.47/2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- prevederile art.28, alin.2 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificată şi
completată ulterior;
- prevederile art.41 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minin garantat, modificată şi completată ulterior;
- prevederile art.36 alin.(4) lit.’’a”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
- în temeiul art.45, alin.(1), lit.’’a”, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) şi alin.(6) din
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;

H O T Ă R E Ş T E:
Art.1.– Se stabilesc criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă proprii din bugetul local, conform
anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din acesta.
Art.2.– Se stabileşte Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, conform
anexei nr.2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din acesta.
Art.3.– Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, în vederea exercitării
controlului de legalitate, Compartimentului “Asistenţă socială”, se va aduce la cunoştinţa publica prin
grija Secretarului comunei Gogosari şi va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei Gogoşari prin
aparatul propriu de specialitate.

Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza
Secretar,
Chelu Elena Iuliana
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 960/15.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul, Daia Dănuţ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă
proprii din bugetul local, având în vedere prevederile Legii nr.416/2001 şi H.G.
nr.50/2011 prin care oferă posibilitatea ca unele categorii de persoane vulnerabile în
diverse contexte să fie susţinute prin aplicarea procedurilor de asistenţă socială.
De asemenea, se constată necesitatea raţionalizării cheltuielilor publice în toate
sectoarele publice, ţinând cont de faptul ca statul este protectorul banului public în toate
situaţiile pe care le reglementează.
Prin urmare, Compartimentul “Asistenţă socială” are atribuţii pentru constatarea stării
de necesitate sau de nevoie reclamata de către persoana solicitantă prin efectuarea unei
anchete sociale la domiciliul acesteia şi în situaţia în care se confirmă că sunt corecte şi
concrete acesta este îndreptăţită a primi un ajutor de urgenţă de la bugetul local.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul, privind adoptarea unei hotărâri a
Consiliului local Gogoşari care să reglementeze aprobarea criteriilor de acordare a
ajutoarelor de urgenţă proprii din bugetul local cât şi stabilirea metodologiei de acordare a
ajutoarelor de urgenţă proprii din bugetul local.

PRIMAR,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Referent de specialitate,
Cosat Mariana
Nr. 959/15.02.2017

REFERAT
Subsemnata, Cosat Mariana, referent de specialitate, cu atribuţii de asistenţă
socială, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, referitor la proiectul de hotărâre
privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă proprii din bugetul
local, având în vedere prevederile art.28, alin.2 din Legea nr.416/2001, privind venitul
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.41 din H.G.
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001, potrivit cărora “primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi
persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii,
accidente, precum şi alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local”, se
impune adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local Gogosari.
Urmare a analizei multitudinii de probleme cu care cetăţenii comunei Gogoşari s-au
adresat autorităţii locale, solicitând sprijin financiar pentru situaţii deosebite, prezint
următoarele situaţii deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă identificate în
anexa nr.1.
Cuantumul ajutorului se va stabili prin dispoziţia Primarului în limita sumelor
aprobate în bugetul local la Capitolul 68.02.50, în urma evaluării socio-materiale a
solicitantului, prin ancheta socială, acesta putând beneficia o singură dată într-un an
financiar pentru aceste drepturi.
Pentru a beneficia de ajutor de urgenţă solicitanţii trebuie să-şi justifice cererea prin
depunerea de acte prevăzute în anexa nr.2.
Având în vedere cele prezentate, potrivit prevederile art.28, alin.2 din Legea
nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu art.41 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 şi cu art. 36, alin.6, lit.”a”, pct. 2, art.45, alin.(1),
lit.’’a”, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) şi alin.(6) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior, propun
spre aprobarea Consiliului local lista cu criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă şi
actele necesare pentru a beneficia de ajutor de urgenţă.
Consilier Asistent,
Cosat Mariana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finante,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr. 1174 /24.02.2017

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian,
Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”, s-au
intrunit azi 24.02.2017, având următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă proprii din
bugetul local”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă proprii din bugetul
local, comisia de specialitate este de acord cu cele expuse în expunere,
supusă la vot de preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de
toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

Pîrvu Iulian

SECRETAR,

Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr._1175_/ 24.02. 2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana””, in şedinţa
de azi 24.02.2017, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă proprii din
bugetul local”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pleşea Ilie

SECRETAR,
Licuţă Cătălin-George

MEMBRU,
Chiru Mariana

Anexa nr.1
la H.C.L. nr. 14/27.02.2017
CRITERII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ
în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.
crt.
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

Descrierea situaţiei deosebite
Efectuarea de operaţii chirurgicale complicate, cu costuri ridicate in cazul
persoanelor beneficiare de ajutor social si al celor cu venituri mici, dovedite
cu acte medicale de specialitate.
Efectuarea de tratamente si investigatii de specialitate in clinici de
specialitate, in cazul persoanelor beneficiare de ajutor social si al celor cu
venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitate.
Cumpararea de medicamente pentru persoanelor beneficiare de ajutor
social si/sau venituri mici, cu probleme grave de sanatate care necesita
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.
Decesul unuia dintre parinti ai copiilor minori sau cand acestia sunt dati in
plasament la familii cu venituri mici.
Acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare pentru beneficiarii
de ajutor social si pentru persoanele marginalizate sau cu venituri mici, daca
persoana decedata nu a avut asigurate contributiile la fondul asigurarilor
sociale si de sanatate, urmasii sau apartinatorii acesteia neputand beneficia
de ajutor de inmormantare din partea altor institutii, cu conditia prezentarii
documetelor justificative care sa reflecte cheltuielile facute cu aceasta ocazie.
Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casa, anexe
gospodaresti) provocate de calamitati naturale (cutremure, incendii,
inundatii, furtuni, alunecari de teren, caderi de arbori, grindina) in functie
de gravitatea acestora.
Ajutor pentru acoperirea unei parti din costurile de reparatii ale locuintelor
aflate intr-o stare avansata de degradare pentru persoana singura sau
familia nevoiasa si care le pune pericol integritatea fizica si psihica.
Sprijinirea persoanelor fara venituri in vederea punerii in legalitate pe linie
de evidenta a populatiei si stare civila.
Acordarea de produse alimentare, obiecte de imbracaminte sau alte categorii
de bunuri de stricta necesitate persoanelor singure varstnice sau familiilor
nevoiase cu multi copii aflati in dificultate.
Alte cazuri ce pot aparea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de forta
majora.

Preşedinte de şedinţă,

Cuantum
- lei 1000

500

500

2 000
1000

1000

300

50
500

200

Contrasemnează
Secretar,

Consilier Tonca Daniel Silviu
Chelu Elena Iuliana

Anexa nr.2
la H.C.L. nr.14/27.03.2017
METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
Acordarea ajutorului de urgenta si cuantumul acestuia se stabilesc de catre Primarul comunei
Gogosari prin dispozitie, care are la baza solicitarea scrisa a Compartimentului “Asistenta sociala”
subordonat Consiliului local Gogosari, prin care se certifica situatiile de necesitate sau dupa caz, situatiile
deosebite in care se afla familiile ori persoanele singure.
Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgenta va fi insotita, in functie de fiecare caz in
parte de urmatoarele documente:
- acte de identitate ale tuturor membrilor de familie (B.I., C.I., C.N., C.I.P.);
- certificat de casatorie (copie);
- certificat de deces (copie);
- dovezi de venit (adeverinta de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie etc);
- adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara din care sa rezulte ca are (sau 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 patrimoniul personal si al dezmembramintelor acestuia; venituri din alte surse;
- hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit
legii;
- actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- certificate de incadrare intr-un grad de handicap, eliberat potrivit legii, de catre Comisia de
evaluarea persoanelor cu handicap pentru adulti/copii, respective acte care atesta incadrarea in gradul I
sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
- proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamitatilor, eliberat de catre organele
competente;
- adeverinte de elev sau de student, eliberate in luna curenta sau in 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;
- facturi fiscale insotite de chitante, in orginal, pe numele celui care face solicitarea, care sa
reflecte cheltuielile de inmormantare;
- acte medicale doveditoare ale starii de sanatate (bilete de internare-externare din spital,
certificate de incadrare in grad de handicap, decizii asupra capacitatii de munca, retete sau tratamente
prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicala eliberata de medicul de
specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul medicamantos propus, durata tratamentului etc);
- orice alte acte care se considera a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgenta.
Dosarul intocmit pentru acordarea ajutorului de urgenta se va depune la Compartimentul “Asistenta
sociala”. Personalul de specialitate din cadrul Compartimentul “Asistenta sociala” verifica si confrunta
datele inscrise in cereri cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliul sau
resedintasolicitantilor de ajutor de urgenta. In ancheta sociala se va certifica situatia de necesitate sau
dupa caz situatia de urgenta in care se afla familia sau persoana singura.
In 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 urgenta.
Dupa efectuarea anchetei sociale personalul de specialitate din cadrul Compartimentului “Asistenta
sociala” va analiza fiecare dosar si va face propuneri Primarului de aprobare sau respingere a solicitarilor
de acordare a ajutoarelor de urgenta. Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin dispozitia
primarului, in limita sumelor aprobate in bugetul local.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar,

Consilier Tonca Daniel Silviu
Chelu Elena Iuliana

