
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTAR ARE A Nr ..... proiect .... 

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

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara 
astazi 28.11.2019, la care participa un numar de ....... 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 vedere referatul de aprobare nr ............... al primarului orasului 
Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al orasului Brezoi, raportul de specialitate nr . 
.... .. .. .. intocmit de Directia de Asistenta Sociala, prin care se propune 
Stabilirea criteriilor si a metodologieide acordare a ajutoarelor de urgenta. 

In conformitate cu : 

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

-prevederilor art 41 si 42, 43, 44 si 45 din Normelor Metodologice de aplicare 
aprevederilor Legii nr.416/2001 aprobate prin HotarareaGuvernului 
nr.50/2011, 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 administrative, cu un numar de ...... 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 
baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit anexei 2. 

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 urgenta se acorda in limita fondurilor prevazute cu 
aceasta destinatie in bugetul local, minim 704 lei si maxim 1500 de lei, prin 
dispozitia primarului emisa in urma efectuarii anchetelor sociale de catre 
compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei. In mod 
exceptional, se poate acorda, in conditiile legii,un ajutor de urgenta 
exceptional in cuantum de pana la 10.000 lei, conform anexei 3 la prezenta 
hotarare. 

Art.5.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.9.Prezenta hotarare se va afisa la sediul PrimarieiBrezoi, precum si pe 
pagina de web www.primariabrezoi.ro si se va comunica astfel: 

-lnstitutieiPrefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Brezoi, la 28 noiembrie, 2019 

lnitiator, 
Primar 

Schell Robert-Adrian 

Avizeazapentrulegalitate 
Secretar general u.a.t. 

SanduNicolae 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA, 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI SERVICIUL FINANCIAR 
Nr.6747 /18.11.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare pentru aprobarea criteriilor de acordare a unor 

ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale 

Acordarea de ajutoare de urgenta are la baza principiul solidaritatii sociale si al 
universalitatii potrivit carora intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor 
vulnerabile care necesita suport si interventie specializata pentru depasirea sau limitarea 
unor situatii de dificultate cu respectarea demnitatii umane si a conditiilor prevazute de 
lege. 

Ajutorul de urgenta reprezinta o forma suplimentara sau de substituire a veniturilor 
individuale/familiale obtinute din munca, invederea asigurarii unui trai minimal, precum 
si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii 
anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de 
legislatia in vigoare. 

Astfel fiind, propun, pentru ca, in situatiile in care se solicita un ajutor de urgenta 
pentru cazuri mai putin grave, pentru familia sau persoana singura cu venituri mici de 
pana 704 lei si a celor care se incadreaza in prevederile Legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea, de la bugetul local 
al orasului Brezoi, a unor asemenea ajutoare, avand un cuantum cuprins intre 704 lei si 
1500 lei. 

In mod exceptional, pentru situatii deosebite de boli grave (cancer, leucemie, boli 
cardiace, boli degenerative, boli respiratorii, boli genetice, transplant de organe etc.) de 
care suferă membrii familiilor respective, care afectează întreaga familie din punct de 
vedere emoţional, social, financiar, cand aceasta se afla 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 Brezoi, a unui ajutor exceptional, in cuantum de pana la 
10.000 lei. Acest ajutor se poate acorda numai in situatiile cand wslurile suplimetare 
necesare tratamentului ( interventii, etc) trebuie sa fie suportate de urgenta, din bugetul 
propriu al familiei, suplimentar fata de sumele decontate de Casa de Sanatate. 

Nu se pot acorda ajutoare de urgenta in mod exceptional personelor care detin in 
proprietate mai mult de un autoturism, motocicleta, cel putin o autoutilitara, un 
autocamion, cu sau fara remorci, rulote, autobuz, microbus. 

Fata de toate acestea, propun aprobarea proiectului de hotarare propus de catre 
initiator, in forma prezentata, cu consecinta aborogarii hotararii anterioare a consiliului 
local, nr.1 07/2015. 

Prezentul raport se intemeiaza prevederile pe Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor art.41 
si 42 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, art.15,16,17,18,19,20,21 din Legea 292/2011 a 
Asistentei Sociale cu completarile si modificarile ulterioare si art. 11 lit. c, art.112 din 
Legea asistentei socialenr.292/20 11 cu modificariile si completarile ulterioare.\ 

SEF SERVICIU 
RODICA BERBECE 

INSPECTOR 
Antone Larisa 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 
Nr.6746 /18.11.2019 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare pentru aprobarea criteriilor de acordare a unor ajutoare de 

urgent precum si prestatiilor financiare exceptionale 

Prin proiectul de hotarare supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local , 
propunem abrogarea Hotararii nr.1 07 din 2015 privitoare la Stabilirea criiterilor si a 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza prevederilor Legii nr.416/200 1 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarilie ulterioare si aprobarea 
unei noi Hotarari de Consiliu. 

Ajutoarele de ugenta se acorda in limita fondurilor prevazute in bugetul local, 
familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul/resedinta pe raza orasului Brezoi care se 
afla in una din situatiile prevazute in anexa 1. 

Situatia financiara va avea ca efect diminuarea pierderilor economice asociate unor 
evenimente deosebite si reducerea efectelor psiho-sociale si a vulnerabilitatii populatiei 
afectate. 

Acordarea ajutoarelor de urgenta se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului iar 
cuantumul acestora este stabilit in functie de situatia de necesitate impusa si in limita 
sumelor aprobate de la bugetul local. 

Potrivit art. 15 din Legea nr.292/20 11 - Legea Asistentei Sociale statul acorda 
beneficii de asistenta sociala prin autoritatile administratiei publice locale in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare. 

Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile publice se stabilesc in bani sau 
in natura si reprezinta masuri financiare destinate asigurarii unui standard minim de viata, 
sustinerii familiei si a copilului, promovarii si garantarii exercitarii de catre persoanele cu 
nevoi special a drepturilor si libertatilor fundamentale sub rezerva achitarii de catre 
beneficiar a obligatiilor de plata a obligatiilor de plata fntn ele hugetullocal. 

Temeiul legal al proiectului hotarare il constituie prevederile art.28, alin.(2) si alin.(5) 
din Legea nr.416/200 1 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare ale art.41, 42, 43,44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare ale art.3, art.5, art.l1 lit "c", art.l6, 17 alin (1 ), si 
ali.(3)din Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare anexat in 
forma si continutul prezentat. 

Primar 
Schell Robert 



ANEXA 1 

CRITERII PROPRII 
pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare 

Ajutorul de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se acordă familiilor şi 

persoanelor singure defavorizate, cu domiciliul sau reşedinţa în UAT Brezoi care se află 
într-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/lună/membru de 
familie, când persoana decedată nu a avut asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor 
sociale de stat, urmaşii acestora neputând beneficia de ajutor de înmormântare din 
partea altor instituţii prin acordarea unui sicriu si a unui loc de veci. 

2. Pentru decesul unei persoane neidenti'ficate sau identificate, lipsită de susţinători 
legali care să asigure cheltuielile de înmormântare, acestea sunt suportate de la 
bugetul local al orasului Brezoi. 

3. Suportarea unei părţi, in swna de pana la 1.500 lei, din cheltuielile ocazionte de 
decesul unei persoane în străinătate, pentru repatrierea trupului neânsufleţit al 
acesteia, în situaţia în care familia 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 în 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 
instituţiile competente, ajutorul nu poate depasi suma de 1.500 lei. 

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

Sef Serviciu Financiar Comp.Asistenta Sociala 

Berbece Rodica Antone Larisa 



Anexanr.2 

Metodologie de acordare acordarea ajutorului de urgenţă in baza legii 416 si pentru 
cazurile exceptionale 

(dupa caz): 

A. Acte doveditoare privind componenta familiei 
Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune în copie certificate 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 fie 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 urgenţă pentru 
decesul unei personae din famile, se va menţiona pe adeverinţă dacă s-a primit/nu 
s-a primit 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 indemnizaţie lunară şi buget personal complementar lunar 
pentru persoanele încadrate în grad de handicap; 
ultimele cupoane de alocaţie de stat, plasament, alocaţie pentru susţinerea 

familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste 
presta ţii; 
adeverinţă eliberată de unităţile de învăţământ pentru copiii care frecventează 
cursurile şcolare; 
adeverinţă eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brezoi 
pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani; 
adeverinţă eliberată de Serviciul Public de Impozite şi Taxe din care să reiasă 
bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate, pentru toţi membrii familiei cu 
vârsta peste 18 ani; 
adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
pentru persoanele adulte care nu realizează 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 în evidenţă ca şi persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă şi că nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă; 
adeverinţă eliberată de Casa judeţeană de pensii pentru persoanele care au vârsta 
de pensionare şi nu beneficiaza de pensie; 
acte medicale recente, recomandări de la medicului specialist, însoţite de 
documente eliberate de autorităţile competente din domeniul asigurărilor sociale 
de sănătate din care să rezulte că investigaţiile 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 situaţia în care sunt supmiate parţial, să fie menţionată 
suma; copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în 
străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi effectuate, 
eliberate de furnizorul de servcii medicale care va efectua intervenţia 

chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente 



eliberate de autorităţile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate 
din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. Acte medicale doveditoare mai pot fi, după caz: facturi proforma/bonuri 
fiscale/chitanţe, adeverinţe eliberate de autorităţile sanitare, scrisori, certificate 
sau prescripţii medicale, etc; 
dovezi privind supmiatea cheltuielilor cu înmormântarea în original (cheltuielile 
cu produse alimentare nu se decontează); 
facturi profonna, chitanţe, bonuri fiscale, devize pentru estimarea cheltuielilor cu 
materialele şi forţa de muncă necesare pentru executarea unor lucrări şi/sau 

proiecte, procese verbale, hotărâri, dispoziţii sau decizii eliberate de autorităţile 
competente din domeniul prin care se constată existenţa unei situaţii de urgenţă de 
tipul incendii, inundaţii, privind situaţia imobilului (de exempu, extras de carte 
funciară), documente privind neacoperirea sau acoperirea parţială a pagubelor 
eliberate de către agenţi asiguratori, copie poliţă/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, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului cand a incasat suma. 
Beneficiriarii ajutoarelor de urgent au obligatia de a prezenta documente 
justificative in termenul stabilit prin dispozitia de primar privind acordarea 
ajutorului, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a anului in care au beneficiat 
de ajutor 

Sef Serviciu Financiar Comp.Asistenta Sociala 

Berbece Rodica Antone Larisa 



Anexa 3 

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

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

In mod exceptional, pentru situatii deosebite de boli grave dovedite cu acte 
medicale, (cancer, leucemie, boli cardiace, boli degenerative, boli respiratorii, boli 
genetice, transplant de organe etc.) de care suferă membrii familiilor respective, 
care afectează întreaga familie din punct de vedere emoţional, social, financiar, 
cand aceasta se afla 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 Brezoi, a unui ajutor exceptional, in cuantum de pana la 10.000 lei. 
Acest ajutor se poate acorda numai in situatiile cand costurile suplimetare 
necesare tratamentului ( interventii, etc) trebuie sa fie suportate de urgenta, din 
bugetul propriu al familiei, suplimentar fata de sumele decontate de Casa de 
Sanatate .. 

Altor situatii exceptionale care necesita, prin specificul sau, acordarea de urgenta 
a ajutorului de catre autoritatii administratiei publice locale. 

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

Sef Serviciu Financiar Comp.Asistenta Sociala 

Berbece Rodica Antone Larisa 


