
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O TA RAR EA Nr.81 

Privitoare la :Stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor 
de urgenta in baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

Consiliul Local Brezoi, Judetu IValcea, intrunit in sedinta ordinara 
astazi 28.11.2019, la care participa un numar de 15 consilieri din totalul de 
15 din cati este constituit, 

Vazand ca prin H.C.L nr.67/26.09.2019, domnul consilier Chenic 
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta, 

Avand in vederereferatul de aprobare nr. 67 46/18.1 1.2019 al 
primarului orasului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr. 
6747/18.11 .2019, intocmit de Directia de Asistenta Sociala, prin care se 
propune stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de 
urgenta. 

inconformitate cu : 

-prevederilor art. 28, alin (2) si alin.(4) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarilesicompletarileulterioare; 

-prevederilor art 41 , art.42,art. 43, art. 44 si art. 45 din Normele 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 , aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr.50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20 si art.21 
din Legea nr.292/2011 , privind asistenta sociala , cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In temeiul art.129, alin.(?), lit.b). coroborat cu art.196, alin.(1 ), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu un numar de 15 voturi 
'pentru", 

Adopta urmatoarea 



HOTARARE: 

Art. 1.Se aproba criteriile de acordare a unor ajutoare de urgenta 
conform. anexei nr.1, care face parte din prezenta hotarare. 

Art.2.Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, în 
bazalegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit anexei 2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare-. 

Art.3. Se aproba criteriile de acordarea ajutorului de urgenta 
exceptional, conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.4.Ajutoarele de urgentase acorda in limita fondurilor prevazute, cu 
aceasta destinatie, in bugetul local, minimum 704 lei si maximum 1500 lei, 
prin dispozitia primarului emisa in urma efectuarii anchetelor sociale de catre 
Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei. In mod exceptional, se 
poateacorda, in conditiilelegii,unajutor de urgenta exceptional, in cuantum 
de pana la 10.000 lei, conform anexei 3 la prezenta hotarare. 

Art.S.Nu pot fi acordate ajutoare de urgenta in urmatoarele situatii: 
a)pentru plata cheltuielilor de intretinere (energie electrica, energie termica, 
gaze naturale, apa-canal, salubritate, si altele asemenea). 
b)pentru plata chiriei, restantelor, si penalitatilor la plata chiriei. 
c)pentru amenzi si taxe de orice natura. 

Art.6. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCL 
nr.1 07/17.12.2019 isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.7.Primarul orasului Brezoi, va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.8.Prezenta hotarare se va afisa la sediul Primariei Brezoi, precum 
si pe pagina de web www.primariabrezoi.ro si se va comunica astfel: 

-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, la 28 noiembrie, 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate, 

Secretar General u.a.t. 

Sandu Nicola~·j._..L_ 



ANEXA 1 

CRITERn PROPRII 
pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare 

Ajutorul de urgenţă şi prestatii le financiare exceptionale se acordă familiilor şi 
persoanelor singure defavorizate, cu domici liu l sau reşedinţa în UAT Brezoi care se află 
intr-una din următoarele situaţii: 

1. In cazul decesului persoanei singure sau al persoanei provenite dintr-o familie ale 
cărei venituri nete pe membru de familie sunt de pâna la 704 lei/luna/membru de 
familie, când persoana decedată nu a avut as igurate contribuţiile la fondul asigurărilor 
sociale de stat, urmaşii acestora neputând beneficia de ajutor de înmormântare din 
panca altor instituţii prin acordarea unui sicriu si a unui loc de veci. 

2. Pentru decesul unei persoane neidentificate sau identificate, lipsită de susti nători 
legali care să asigure cheltuiel ile de înmormântare, acestea sunt sup011ate de la 
bugetul local al orasului Brezoi. 

3. Suportarea unei părţi, in suma de pana la 1.500 lei, din cheltuielile ocazionte de 
decesu l unei persoane in străinătate, pentru repatrierea trupului neânsuOeţit al 
acesteia, in situaţia în care famil ia nu dispune de posibilităţi financiare pentru a achita 
costurile repatrierii . 

4. Pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuinţe au fost distruse parţial sau 
total in urma calamităţilor naturale, a fenomenelor meteorologice 
periculoase(cutremure, inundaţii, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, 

incendii, sau alte situaţii deosebite) care fac dovada avariilor cu acte eliberate de 
instituţi ile competente, ajutorul nu poate depasi suma de 1.500 lei. 

5. Efectuarea de tratamente si investigatii complete in clinici de special itate, in cazul 
persoanelor beneficiare de ajutor social si a celor cu venituri mai mici de 704 Ici pe 
membru de familie, se acorda un ajutor in cuantum cuprins intre 704 lei si 1.500 Ici 

Sef Serviciu Financiar Comp.Asistcnta Sociala 

Berbece Rodica Antone Larisa 

~ 
se.e~ 



Anexa nr.2 

Metodologie de acordare acordarea ajutorului <le urgento in baza lt'gii 416 si pentru 
cazurile exceptionale 

(dupa caz): 

A. Acte dovcditoarc privind componenta familiei 
Pentru fiecare din membri i fam iliei se vor depune în copie cert ificate de catre 
depunator, astfel: 

- buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie 
pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani; 

-certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani. 
Nota: actele de identitate trebuie să tie valabile. 

B. Acte doveditoare privind veniturile realizate de toti membrii familiei: 
adeverinţă eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează, cu ultimul 
salariu net realizat, iar pentru persoanele care solicită ajutor de urgen]A pentru 
decesul unei personae din famile, se va mcn)iona pe adeverinţă dacA s-a primit/nu 
s-a primii ajutor de deces de la angajator; 
ultimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană 
beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele); 
ultimele cupoane indemniza] ie lunarn şi buget personal complementar lunar 
pentru persoanele încadrate în grad de handicap; 
ultimele cupoane de alocatie de stat, plasament, alocatie pentru sus1inerea 
familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste 
prestati i; 
adeverinţă eliberată de unităţi l e de invă]ământ pentru copiii care frecventează 
cursurile şcolare; 
ncteverintă eliherntă de A<lmini~trn]in Jucleţ,..ană a Finantelor Publice Brezoi 
pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani; 
adeverinţă eliberată de Serviciul Public de Impozite şi Taxe din care să reiasă 
bunuri le mobile şi imobilc deţinute in proprietate, pentru toţi membrii familiei cu 
vârsta peste 18 an i; 
adeverinţă eliberată de Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Fo11ei de Muncă 
pentru persoanele adulte care nu real i zează venituri din salarii, nu au vârsta de 
pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă dacă beneficiază sau 
nu de ajutor de şomaj şi dacă sunt in eviden\ă ca şi persoane aflate in căutarea 
unui loc de muncă şi că nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă; 
adeverinţă eliberată de Casa jude1cană de pensii pentru persoanele care au vârsta 
de pensionare şi nu beneficiaza de pensie; 
acte medicale recente, recomandări de la medicului specialist, însotitc de 
documente eliberate de autorităţile competente din domeniul asigumrilor sociale 
de sănătate din care să rezulte că investigatiile medicale, intervenţiile chirurgicale, 
tratamentul medicamentos, dispozitivele medicale sau terapiile necesare, 
recomandate de medicul specialist nu sunt suportate de sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate sau, în situatia in care sunt suportate parţial, să fie menţionată 
suma; copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în 
străinătate, documentele justificati ve privind cheltuielile necesare a fi effectuate, 
eliberate de furnizorul de servci i medicale care va efectua i nterven ţia 
chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente 



eliberate de autoritătile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate 
d in care să rezu lte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurări l or sociale de 
sănătate. Acte medicale doveditoare mai pot li, după caz: facturi proformalbonuri 
lisc.a le/ch it~nt<>, ndeverînte eliberate de autorităţile sanitare. scrisori. certi ficate 
sau prescripţi i medicale, etc; 
dovezi privind suportatea cheltuielilor cu inmormântarea în original (cheltuielile 
cu produse alimentare nu se deconteazli); 
facturi proforma, chitante, bonuri fiscale, devize pentru estimarea cheltuielilor cu 
materialele şi forta de muncă necesare pentru executarea unor lucrări şi/sau 
proiecte, procese verbale, hotărâri, dispozitii sau decizii eliberate de autorităţile 
competente din domeniul prin care se constată existenţa unei situaţi i de urgenţă de 
tipu l incendii, i nundaţi i, privind s i tuaţia imobilu lui (de exempu, extras de carte 
funciară), documente privind neacopcrirea sau acoperirea par)ială a pagubelor 
eliberate de către agenţi asiguratori, copie po l iţă/contract de asigurare sau, în 
cazul în care imobilul nu este asigurat, declaraţie pe propria răspundere, etc; 
contractul de închiriere înregistrat la Agenţia naţională de administraţie fiscală; 
orice alte acte considerate relevante pentru soluţionarea cererii şi care nu sunt 
menţionate în prezenta hotărâre. 
ajutorul de urgenta si prestatiile financiare exceptionale încasate de catre 
beneficiar, urmand a face dovada utilizarii lor in conformitate cu propunerile 
anchetei sociale, clar nu mai tarziu de s fars itul anului cand a incasat suma. 
Bene fic iriarii aj utoarelor de urgent au obligatia de a prezenta documente 
justificative in termenul stabil it prin dispozitia de primar privind acordarea 

ajutorului, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a anu lui in care au beneficiat 
de ajutor 

Sef Serviciu Financiar Comp.Asistenta Sociala 

Berbece Rodica Antone Larisa 
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Anexa 3 

Situatii deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor sau 
persoanelor singure conf.art.41 din Hota rarca Guvernului nr.S0/2011 pentru 

aprobnr·cn Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim gurantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

In mod exceptional, pentru situatii deosebite de bol i grave dovedite cu acte 
medica le, (cancer, leucemie, bol i cardiace, boli degenerative, boli respiratorii, boli 
genetice, transplant de organe etc.) de care su feră membrii fam iliilor respective, 
care afectează întreaga familie din punct de vedere emotional, social, financiar, 
cand aceasta se ana in imposibilitatea de a obtine sumele necesare, iar plata 
acestora este necesar a fi facuta urgent, se propune acordarea de la bugetul local al 
orasului Brczoi, a unu i ajutor exceptional, in cuantum de pana la 10.000 Ici. 
Acest ajutor se poate acorda numai in situatiile cand costurile suplimctare 
necesare tratamentulu i ( interventi i, etc) trebuie sa fie suportate de urgenta, din 
bugetul propriu al familiei, suplimentar fata de sumele deco\rtate de Casa de 
Sanatate .. 

Altor situati i except ionale care necesita, prin specificul sau, acordarea de urgenta 

a 1\iutorului de catre autoritatii administratiei publice locale. 

Nu pot fi acordate jutoare de urgenta, in mod exceptional , pcrsonelor care detin 
proprietati, mai mult de un autovehicul, motociclete, autoutilitare, 
autocamioanedc orice fel cu sau fara remorci , rulote, autobuze, microbuzc. 

Sef Serviciu Financiar Comp.Asistema Sociala 

Berbece Rod ica 


