ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
PRIVIND STABILIREA NORMELOR LOCALE DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE
URGENŢĂ
Având în vedere:
-raportul nr.1280/ 20.03.2017 al compartimentului de asistenţă socială;
-avizul comisiei economico-finariciară,buget ...nr.1428/27.03.2017
-avizul comisiei învăţământ,cuItură,sănătate,protecţie socială...firl430/27.03.2017;
-avizul comisiei juridice şi disciplină nr. 1424/27.03.2017,
-prevederile art 28,alin 2 şi alin. 5,din Legea 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
*
- prevederile art.49 Hotărârii Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală :
In temeiul art.45 si art.l 15 alin(l) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Iancu Jian if, Judeţul Olt
HOTĂRĂŞTE:
Art 1.Beneficiază de ajutoare de urgenţă persoanele singure şi familiile care au domiciliul pe
raza localităţii Iancu Jianujud Olt,aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite şi fac
parte din categoriile stabilite la art 2.
Art 2.Categoriile de beneficiari ai ajutoarelor de urgenţă sunt:
a)familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani,familii al căror venit net mediu
iunar pe persoană este sub nivelul salariului minim pe economie;
b)familii care au în întreţinere tineri care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce
funcţionează în condiţiile legii,dar fără a depăşi vârsta de 25 ani.respectiv 26 de ani în care urmează
studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani,care se află în situaţia financiară prevăzută la litera
..a"
c) familiile de pensionari cu un venit mediu lunar pe persoană sub nivelul salariului minim pe
economie care nu au susţinători sau nivelul veniturilor susţinătorilor se află sub nivelul salariului
minim pe economie
d) persoanele marginalizate social definite comform art. 49 din HG nr 1149/2002 ca fiind
persoana care beneficiază de venit minim garantat,în.condiţiile legii 416/2001 şi se află în cel puţin
două dintre situaţii:
- nu are loc de muncă
- nu are iacuinţă în proprietate şi nici în folosinţă
- locuieşte în condiţii improprii
- are unu' sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte cu mulţi copii în
întreţinere
- este persoană vărstnică,fără susţinători legali
- este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate
-are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap
grav.accentuat ori invaliditate gr I sau II
- a executat o pedeapsă privativă de libertate
Art 3.Ajutoarele de urgenţă se acordă pentru:

a) -procurarea unui tratament medicamentos
b) -procurare de proteze medicale/implanturi ce se suportă în totalitate sau în parte de
către solicitant
c) -sprijin pentru refacerea post operatorie
d) -ajutor de deces
e) -incendii
<
f) - renovare şi consolidare locuinţe în urma calamităţilor
naturale(vijelii,inundaţii,furtuni,alunecari de teren)
Art 4.Solicitarea unui ajutor de urgenţă se face prin cerere scrisă însoţită de următoarele
documente:
-acte care să ateste componenţa familială şi proprietatea
-acte privind veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioară solicitării
-acte justificative privind situaţia de urgenţă invocată precum şi a sumelor
solicitate
Art 5 Cererile însoţite de documentele prevăzute la art 4 se vor înregistra în registrul general
de intrări-ieşiri al Primăriei Iancu Jianujud Olt.
Art. 6.
ancheta socială

(1) - In termen de 5 zile de la repartizarea cererii spre soluţionare se va efectua

(2) -In condiţiile în care solicitantul nu a anexat la cerere toate documentele
prevăzute la art 4,în termenul prevăzut la alin l,i se va solicita -prin adresă scrisăprezentarea documentelor necesare.în aceste situaţii,termenul de efectuare a anchetei sociale
curge de la data prezentării documentelor solicitate.
(3) -Ancheta socială se va efectua de către persoanele desemnate prin dispoziţia
primarului.
(4)- Pot participa la efectuarea anchetei sociale şi reprezentanţi ai instituţiilor
publice care au responsabilităţi în domeniul social,ai organizaţiilor neguvernamentale care
desfăşoară activităţi în domeniul social,expert sau reprezentant rromi.Ancheta socială va fi
semnată de către toate persoanele care au participat la efectuarea ei.
(5)-In termen de trei zile de la efectuarea anchetei sociale se supune spre
aprobare primarului ,se întocmeşte dispoziţia de acordare/respingere ,după care se comunică
titularului.
Art 7.Stabilirea sumelor de bani acordate cu titlu de ajutor de urgenţă se va face pentru
fiecare caz în parte în funcţie de venituri şi destinaţia sumelor acordate,ţinându-se seama de :
a)-pentru procurare tratament medicamentos:se va acorda diferenţa între preţul efectiv al
medicamentelor recomandate de medic şi valoarea suportată de Casa de asigurări de sănătate :
-val max=300 lei
b)-pentru procurare di proteze medicale/implanturi se va acorda diferenţa între preţul
estimativ al protezei medicale/implantului comfirmat prin documente de la furnizor şi preţul de
referinţă suportată de Casa de asigurări de sănătate.
-val max =500 iei
c) -sprijin pentru refacerea post operatorie -cuantumul se va stabili în aceleaşi condiţii ca
pentru procurare tratament medicamentos
*
-val max =700 lei
d)-ajutor de deces
-val max = 1000 lei
e) - incendii -cuantumul ajutorului de urgenţă se va stabili în funcţie de procentul
pagubei produse.Dosarul va conţine ca act justificativ şi, nota de constatare întocmită de Şeful
seviciului pentru situaţii de urgenţă al comunei Iancu Jianu ,jud Olt.
-val max = 1000 lei
g)- renovare şi consolidare locuinţe în urma calamităţilor natarale(vijelii,inunaaţii,furtuni)
-val max
= 1000 lei

Art 8-Declararea unui număr mai mare de membrii de familie sau a unor venituri mai mici
decât cele reale,în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite,constituie infracţiune de
fals.uz de fals sau înşelăciune,după caz,şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal,iar
cererea de solicitare ajutor de urgenţă se respinge.
Titlarul oste obligat sa prezinte in termen de 30 de zile justificarea sumelor primite.in caz contrar,se
va incasa suma ca fiind incasata necuvenit.
Art 9 .0 persoană/familie poate beneficia de o singură acordare de ajutor de urgenţă
într-un an,cu excepţia situaţiei când a doua solicitare are ca obiect acordarea unui
ajutor de decesjn condiţiile legii.
I

Art 10.Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă se suportă din bugetul
local.
A r t . l l . C u data prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art.l2.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
-PRIMARULUI COMUNEI IANCU J1ANU
-INSTITUŢIEI PREFECTULUI-JUDEŢUL OLT
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Adoptată în şedinţa publică din data de 27.03.2017 cu un nr. de 13 voturi din totalul de 13consilieri
prezenţi •
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