ANEXA l a H C L n r . 2 din 31.01.2019
REGULAMENT
privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situaţii de
necessitate cauzate de calamităţi natural,incendii si accidente,precum si pentru alte situaţii
deosebite datorate stării de sănătate

1. DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI
1.1. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare este actul administrativ care detaliază
sistemul de acordare a ajutoarelor de urgenta prevăzute prin Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat - familiilor si persoanelor aflate in situaţii de necesitate.

2. CONSIDERAŢII G E N E R A L E

2.1. Rolul asistentei sociale si al acordării ajutoarelor de urgenta
2.1.1 .'Obiectivul principal al asistentei sociale este protejarea persoanelor care, datorita unor motive
de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea de: - a-si asigura singure nevoile
sociale; - a-si dezvolta propriile capacităţi si competente pentru integrare sociala, la care se adaugă
categorii sociale cu preponderenta persoane vârstnice, familii monoparentale, familii cu mulţi
copii/cu venituri mici/fara venituri.
2.1.2. Conform prevederilor legale in vigoare „statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele
normative privind prestaţiile sociale şi serviciile sociale".
2.1.3. Ajutoarele de urgenţă se acorda în baza efectuării unei anchete sociale utilizând următoarele
date si informaţii:
a. veniturile reale ale familiei,
b. cheltuielile pe care le efectuează si sunt numai de strictă necesitate pentru o persoană/familie
nevoiaşă.
2.2 Beneficiază de ajutoare de urgenţă persoanele singure şi familiile care au domiciliul pe raza
localităţii Iancu J i a n u j u d Olt.aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite şi fac
parte din categoriile stabilite de art 2
2.3.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 lunar 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 vărsta 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 inim pe economie
d) persoanele marginalizate social definite comform art 49 din H G 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 locuinţă în proprietate şi nici în folosinţă
- locuieşte în condiţii improprii
- are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte cu mulţi copii în
întreţinere
- este persoană vărstnică.tară 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
3. Situaţiile in care se pot acorda ajutoare de urgenta
3..1. Situaţiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decât cele stabilite de a r t . 28
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si prin art. 4 1 - 4 4 din H.G. nr. 50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind venitul minim garantat,
respectiv cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, sunt următoarele:
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)- decesul unui membru al familiei (soţ/soţie/copil/frate/soră/mamă/tată/sau orice altă rudă care
domicilia şi /sau locuia efectiv cu solicitantul)
e)-incendii
f)- renovare şi consolidare locuinţe în urma calamităţilor naturale(vijelii,inundaţii,furtuni)
4. Cuantumul acordării ajutorului de urgenta
4.1. Cuantumul ajutorului de urgenta este stabilit prin dispoziţie a primarului in limita sumelor
aprobate in bugetul local cu aceasta destinaţie, fără a depăşi următoarele sume:
Nr.
cit
1
2

3
4

5

6

Situaţia de acordare a ajutorului de urgenta
procurarea unui tratament medicamentos
procurare de proteze medicale/implanturi ce se suportă în
totalitate sau în parte de către solicitant
sprijin pentru refacerea post operatorie
a)decesul unui membru al familiei
(soţ/soţie/copil/frate/soră/mamă/tată/sau orice altă rudă care
domicilia şi /sau locuia efectiv cu solicitantul)
b)beneficiarii de ajutor social
- i n c e n d i i - c u a n t u m u l 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 lancu
Jianu ,jud Olt.nota de constatare a instituţiilor implicate
renovare şi consolidare locuinţe în urma calamităţilor
naturale(vijelii,inundaţii,furtuni)
,

Cuantum maxim ce poate
fi acordat
500
700

500
1000

1000
1000

500

4.2.. In cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei
singure beneficiare de ajutor social ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi după caz, soţul
supravieţiutor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în
lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea
4.3-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.
Titularul este obligat sa-prezinte in termen de 30 zile justificarea sumelor primite.in caz contrar se va
recupera suma ca fiind încasata necuvenit
4 . 4 . 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 deces.în condiţiile legii.
4.5.Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă se suportă din bugetul
local.
5. SOLICITAREA AJUTORULUI DE URGENTA
5.1. Solicitarea unui ajutor de urgenta este efectuata de persoana respectiva numai prin cerere tip
la Primăria Iancu Jianu.jud Olt, insotita de următoarele grupe de documente:
a. documente care sa ateste componenta familiala, respectiv:
- actul de identitate al solicitantului si actele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei;
- copie certificat naştere ( ale copiilor);
- alte acte doveditoare privind componenta familiei
- acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
- copie certificat căsătorie sau declaraţie privind starea civila;
- copie hotărâre judecătoreasca de divorţ
b. documente privitoare la veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara respectivei
solicitări, respectiv:
- adeverinţa cu salariul net al lunii anterioare depunerii cererii;
- cuponul lunii anterioare pentru pensionari, şomeri;
- adeverinţa de elev ( pentru elevi) si cuponul de alocaţie de stat;
- orice alte acte din care sa rezulte veniturile familiei;
- certificat de incadrare in grad de handicap si cuponul cu indemnizaţia de handicap;
- scrisoare medicala tip de la medicul de familie;
- certificat fiscal
- adeverinţa de teren agricol si componenta familiei;
- adeverinţa de venit - de la administraţia financiara sau declaraţie pe propria răspundere ca nu
realizează venituri.
c. documente justificative privind situaţia de urgenta invocata si sumele solicitate, respectiv:
- acte care sa justifice si sa susţină cererea de ajutor de urgenta ( de ex. acte medicale, certificate
de deces sau orice alte documente care sa certifice existenta situaţiilor de necesitate deosebite ale
familiilor).
6. PROCESAREA DATELOR
6.1. Dosarul constituit din pachetul de documente prezentate in paragraful 5 este depus de
persoana solicitanta la Primăria Iancu Jianu Jud Olt.. Dosarul este înaintat compartimentului de
asistenta socialadupa ce a fost inregistrata cerereain Registrul de Intrari-Iesiri, pentru
planificarea si efectuarea anchetei sociale
6.2. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la repartizarea dosarului pentru soluţionare, este
efectuata ancheta sociala de către persoanele desemnate de Primar.
6.3. In situaţia in care solicitantul nu a anexat toate documentele prezentate in paragraful (5.), i se
transmite prin adresa scrisa prezentarea documentelor necesare, situaţie in care termenul de
efectuare a anchetei sociale curge de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor
necesare.
6.4 Scopul efectuării anchetei sociale la domiciliul solicitantului este efectuarea verificărilor
specifice in funcţie de cazul analizat si confruntarea datelor înscrise in cererea depusa de
solicitant.
6.5. Sunt verificate:
- datele personale ale solicitantului;
- datele de contact ale solicitantului;
- starea civilă a solicitantului:
- numărul de persoane din familia solicitantului;

- date despre locuinţa solicitantului;
- veridicitatea sau nu a stării de necesitate formulate de solicitant;
- motivul solicitării ajutorului de urgenţă;
- prejudicii constatate.
6.6 Declararea de către solicitant a unui număr mai mare de membri ai familiei sale sau a unor
venituri mai mici decât cele reale, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie
infracţiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseşte cu masuri conform
prevederilor din Codul penal iar cererea de acordare a ajutorului de urgenta este in mod automat
respinsa.
6.7. Incazul in care solicitantul refuza sa furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau nu da
informaţiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale, se considera in mod automat ca
persoana/familia solicitanta nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenta. 6.8. Dupa
efectuarea anchetei sociale, asistentul social, întocmeşte documentul concluzionar, pe baza datelor si
informaţiilor colectate si evaluate si inainteaza Primarului, documentaţia de acordare a ajutorului de
urgenta spre aprobare/respingere .
6.9. Primarul stabileşte cuantumul ajutorului de urgenta.
6.10. In urma analizării acestor documente, Primarul emite in termen de 5 zile lucratoare, dispoziţia
de admitere/respingere a cererii solicitantului, care trebuie sa conţină următoare date: nume si
prenume, cod numeric personale, adresa, cuantumul ajutorului de urgenta solicitant.
6.11. Dispoziţia semnata este comunicata funcţionarului cu atribuţii de contabilitate, in vederea
intocmirii statului de plata si a programării efectuării plaţii prin casieria Primăriei.
7. DISPOZIŢII FINALE
7.1 .Personalul direct implicat in desfăşurarea activităţilor care vizează acordarea ajutoarelor de
urgenta răspunde disciplinar si material pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament si a
cerinţelor legislative aplicabile
7.2. Regulamentul revizuit trebuie difuzat in sistem controlat persoanelor din cadrul
compartimentului de asistenta sociala pentru conformare.
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