ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O TĂ R Â R E
privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi
ajutoarelor de înmormântare.
Nr.39 din 02.10.2014.
Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.28,alin.(2), alin.(4) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 41 - 48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.9, art.15, alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;
Având in vedere :
- expunerea de motive, nr.1963 din 02.10.2014 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.1962 din 02.10.2014 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.118 din 02.10.2014 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr. 39 din 02.10.2014.
In temeiul 36, alin.(2), lit.” d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „, pct.2, alin.(9), art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
si completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. (1). Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, familiilor sau
persoanelor singure, cu domiciliul în comuna Grindu, aflate în una din situatiile deosebite stabilite in anexa nr.1,
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Ajutoarele de urgenţă în bani se vor acorda pentru familiile sau persoanele singure aflate întruna din situaţiile deosebite stabilite în anexa nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri, doar o singură dată într-un
an calendaristic.
Art.2.(1). În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei
singure beneficiare de ajutor social, ajutorul de înmormântare acordat va fi in cuantum de până la
50 % din ajutorul de deces stabilit în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat.
(2). Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi după caz, soţul supraveţuitor, copilul,
părintele, curatorul, moştenitorul in condiţiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că
a suportat cheltuielile cu inmormântarea.
Art.3. Pentru situaţiile deosebite prevăzute în anexa nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri, ajutoarele
de urgenţă se vor acorda prin dispoziţia primarului în baza următoarelor documente :
- anchetei socială prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz situaţiile deosebite in care
se află familiile sau persoanele singure;
- solicitarea scrisă a beneficiarului;
- documente justificative : acte privind componenţa familiei, veniturile nete lunare ale
persoanei singure/ale familiei, acte medicale privind starea de sănătate, orice act care certifică starea socioeconomică precară a familiei/persoanei singure, etc.
Art.4. Plata ajutoarelor de urgenţă/ de inmormântare se suportă din bugetul local, in limita fondurilor
aprobate anual prin hotărârea consiliului local.
Art.5. In cazul in care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost acordate,
acestea vor fi recuperate in conformiatte cu prevederile legale in vigoare.
Art.6. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu, compartimentului de asistenţă socială şi se aduce la
cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
Vieriu Costel
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completările ulterioare;
- prevederile art.9, art.15, alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;
Având in vedere :
- expunerea de motive, nr.1963 din 02.10.2014 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.1962 din 02.10.2014 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.118 din 02.10.2014 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei, inregistrat cu nr. 39 din 02.10.2014.
In temeiul 36, alin.(2), lit.” d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „, pct.2, alin.(9), art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
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aflate într-una din situaţiile deosebite stabilite în anexa nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri, doar o
singură dată într-un an calendaristic.
Art.2.(1). În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al
persoanei singure beneficiare de ajutor social, ajutorul de înmormântare acordat va fi in cuantum de
până la 50 % din ajutorul de deces stabilit în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale
de stat.
(2). Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi după caz, soţul supraveţuitor,
copilul, părintele, curatorul, moştenitorul in condiţiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana
care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu inmormântarea.
Art.3. Pentru situaţiile deosebite prevăzute în anexa nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri,
ajutoarele de urgenţă se vor acorda prin dispoziţia primarului în baza următoarelor documente :
- anchetei socială prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz situaţiile
deosebite in care se află familiile sau persoanele singure;
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persoanei singure/ale familiei, acte medicale privind starea de sănătate, orice act care certifică starea
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Art.4. Plata ajutoarelor de urgenţă/ de inmormântare se suportă din bugetul local, in limita
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Art.5. In cazul in care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost
acordate, acestea vor fi recuperate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.6. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu, compartimentului de asistenţă socială şi se aduce
la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Ionică Ionel

Nr.45.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 02.10.2014.

Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

