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   HOTĂRÂREA  Nr. 3 / 31.01 2014 
privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, conform 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
  Consiliul local al comunei Apa , judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
31.01.2014. 
 Având în vedere: 

- prevederile art.28, alin.(1¹) din Legea nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare , 

- expunerea de motive nr. 
- raportul compartimentului de asistenţă socială. 
În temeiul prevederilor art. 36, alin.6, lit. a) coroborat cu art.45, alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b) 

din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administraţia publică locală. 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se stabilesc criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul propriu, 
conform prevederilor art.28, alin.(1¹) din Legea nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

a) În situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, se acordă 
ajutoare de urgenţă în procent de 50 % din valoarea estimată a pagubei, dar nu mai mult 
de 300 lei. 

b) În situaţii de boală se acordă ajutoare de urgenţă pentru investigaţii medicale, persoanelor 
beneficiare de ajutor social şi al celor cu venituri mici, dovedite cu acte medicale de 
specialitate , care va fi în cuantum de 300 lei. 

c) Acoperirea unei părţi din cheltuielile de inmormântare pentru beneficiarii de ajutor social 
şi pentru persoanele marginalizate sau cu venituri mici, dacă persoana decedată nu a avut 
asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate situaţie în care  urmaşii 
sau aparţinătorii acesteia neputând beneficia de ajutor de inmormântare din partea altor 
instituţii. În această situaţie ajutorul va fi în cuantum de 800 lei si  se va condiţiona de  
prezentarea documentelor justificative care să reflecte cheltuielile făcute cu această 
ocazie. 

d) Sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidenţă a 
populaţiei şi stare civilă , în cuantum de 100 lei. 

e) Alte cazuri ce pot apărea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de forţă majoră, în 
cuantum de 100 lei.   

 Art.2. (1)Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art.1 se stabilesc de către primarul comunei 
Apa, în limita sumelor aprobate de consiliul local prin dispoziţie, în  baza unei solicitări însoţită 
de acte doveditoare şi a unei anchete sociale la domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor de ajutor de 
urgenţă. 



(2) Personalul de specialitate din cadrul compartimentului „asistenţă socială” în urma anchetei 
sociale efectuate va face propuneri de aprobare sau respingere a solicitărilor de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă.  
 Art.4. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare şi va fi publicată 
prin afişare la sediul primăriei. 

Apa la data de 31.01.2014 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 7 
voturi “pentru”; 2“abtineri”(C ădar Andrei, Pustai Ioan-Octavian); 1“impotriva”(Dârle Radu-
Gheorghe) . 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

Boboşan Marius-Sorin                                                                Moldovan  Vasile 
 
 
 
 
RED : M.V. în 4 EX.  
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Nr.21 din 13.01.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă din bugetul local, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 
Domnilor consilieri, 
 Având în vedere responsabilitatea pe care o avem faţă de cetăţenii comunei 
şi a prevederilor Legii nr.416/2001 care dă posibilitatea ca unele categorii de 
persoane vulnerabile în diverse contexte să poate fi susţinute prin acordarea unui 
ajutor de urgenţă, am iniţiat acest proiect de hotărâre prin care să fie stabilite de 
către consiliul local, crideriile şi cuantumul acestor ajutoare.   
 
         In temeiul prevederilor art.44 din O.G.nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si ale art. 
45,alin. 6 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 

INITIEZ: 
 

 Proiectul de hotarare privind aprobarea planurilor anuale si de 
perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate 
prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2013. 

 
Apa la 13.01.2014 

 
 

PRIMAR  



 
APAN  MIHAI 

 
ROMÂNIA 
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Compartiment asistenţă socială 
Nr.25 din 14.01.2014 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind  stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă din bugetul local, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
      Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care datorită  
unor motive de natură economică, fizică sau socială nu au posibilitatea să îşi 
asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 
integrarea socială la care se adaugă alte categorii sociale, preponderent fiind 
persoanele vârstnice, familii monoparentale, familiile cu copii mulţi, cu venituri 
mici sau fără venituri. 
      În contextul prevederilor  art.28, alin.(1¹) din Legea nr.416 / 2001, privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,” primarii pot 
acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente precum şi pentru alte 
situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local”, se impune adoptarea 
unei hotărâri de către consiliul local Apa. 
    Urmare a analizei multitudinii de probleme cu care cetăţenii comunei noastre s-
au adresat autorităţilor locale solicitând sprijin financiar, în proiectul de hotărâre 
sunt prezentate situaţiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă. 
    Cuantumul ajutorului de urgenţă se va stabili prin dispoziţia primarului în 
limitele sumelor aprobate în bugetul local la capitolul – asistenţă socială, în urma 
evaluării socio-materiale printr-o anchetă socială, solicitantul putând beneficia o 
singură dată într-un an financiar de aceste drepturi. 
       Având în vedere cele prezentate, 

Propun 
spre aprobarea  consiliului local proiectul de hotărâre privind  stabilirea criteriilor 
de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, conform prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Consilier 



Marton Cătălina 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind  stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă din bugetul local, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 
numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administratia publica locala, Comisia acorda  

AVIZ FAVORABIL 
 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, 
spre dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 29.01.2014 
 
 

 
PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 
 
      Trandafir  Vasile-Radu                                Dârle Radu-Gheorghe 
 
 


