
 
R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815   
 
 

 HOTĂRÂREA NR. 32/2015 
 
                      Privitor la : aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele 
stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
             Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.07.2015, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
            Văzând că  dl. Constantin Nicolae, fost ales Preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, august, 
septembrie, 2015; 
            AVÂND în vedere: 
           Expunerea de motive nr. 2190/23.07.2015, prezentată de d-nul. primar Puchin Marin, şi proiectul 
de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;  
           Raportul de specialitate nr.. 2183/23.07.2015, al Compartimentului autoritate tutelară şi asistenţă 
socială prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât 
cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         Ţinând seama de avizul dat de comisiile de  specialitate a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, 
prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 2205/24.07.2015, de avizare a 
legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni; 
          În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 41-43 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu  art. 36 alin .(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 
alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi 
modificările ulterioare 
         În temeiul 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
cu completările şi modificările ulterioare,  cu 11 voturi „pentru” adoptă următoarea  
 
                                                    H O T Ă R Â R E: 
  Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de 
art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul de specialitat, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată Instituţiei Prefectului 
judeţului Vâlcea, Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, prin grija secretarului comunei 
Lăcusteni. 

 
Lăcusteni 24.07.2015 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Contrasemnează,  
            CONSTANTIN NICOLAE                  SECRETAR,  
                                      BRĂNESCU  ADRIAN               
 
  



                                                                  
COMUNA LĂCUSTENI 
 JUDEŢUL VÂLCEA  

                                                                       Anexa nr. 1 la hcl nr.32/24.07.2015 
 

 
REGULAMENT DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE 

URGENŢĂ ALTELE DECÂT CELE PREVĂZUTE DE ART. 28 
DIN LGEA NR. 416/2001 CU MODIFICĂRILE ŞI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 
 

   CAPITOLUL   I  
 
           SITUAŢII ÎN CARE S POT ACORDA AJUTOARE DE URGENŢĂ 
 
 

Art. 1 Situaţii care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele 
stabilite d art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 
1. Decesul ambilor părinţi ai copiilor minori; 
2. Persoanele care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 416/2001şi care nu 

realizează venituri permanente, sau au venituri minime pe economie, care au afecţiuni grave 
de sănătate, pentru medicamente, spitalizare, ajutoarele acordându-se persoanelor în cauză sau 
reprezentanţilor legali prin casieria unităţii; 

3.  Situaţiile familiilor în cadrul cărora a survenit un deces şi sunt în imposibilitatea 
suportării cheltuielilor de înmormântare ( persoana decedată care nu beneficiază de venitul 
minim garantat dar şi cea care nu este inclusă în sistemul de asigurări sociale); 

4.  Situaţiile familiilor care se află în imposibilitatea de a putea efectua cheltuieli vitale 
de strictă necesitate, cheltuieli ce depăşesc bugetul propriu al familiei şi a căror neefectuare 
urgentă ar putea duce la pierderea (înrăutăţirea) stării de sănătate a familiei; 

5.  Situaţia familiilor care nu pot suporta din bugetul propriu cheltuieli ocazionate de 
procurarea tratamentului medicamentos, a internărilor şi a investigaţiilor medicale a 
membrilor săi ( care nu pot fi încadrate în categoria persoanelor cu handicap); 

6. Situaţiile familiilor singure care nu îşi pot permite efectuarea unor cheltuieli 
necesare asigurării unui minim de existenţă şi al căror nivel de trai se află sub nivelul minim 
de existenţă (persoane a căror locuinţă este atât de degradată încât reprezintă un pericol pentru 
viaţa locatarilor); 

7.  Acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor 
social şi pentru peroanele marginalizate sau cu venituri mici, dacă persoana decedată nu a avut 
asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate, urmaşi sau aparţinătorii 
acesteia neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii, cu condiţia 
prezentării documentelor justificative care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie; 

8.  Ajutoarele de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare care va fi în cuantum de 1.000 lei; 

9.  Accidente care duc la distrugerea unor bunuri ( casă, anexe gospodăreşti) provocate 
de calamităţi naturale ( cutremure, incendii, inundaţii, furtuni, alunecări de teren, căderi de 
arbori, grindină) în funcţie de gravitatea acestora.  

 
Art. 2 Cuantumul ajutorului de urgenţă se va stabili prin dispoziţie a primarului, în 

limita sumelor aprobate în bugetul local anual, dar nu mai mult de 1000 lei. 
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 CAPITOLUL  II 
 
    METODOLOGIA E ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ 
 
            Art. 3  Acordarea ajutorului de urgenţă şi a cuantumului acestuia se stabilesc de către 
primarul comunei Lăcusteni, prin dispoziţie, care are la bază: 

- solicitarea scrisă a unui membru de familie sau persoană singură, a 
reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite; 

-  ancheta socială efectuată d către Compartimentul autoritate tutelară şi 
asistenţă socială Lăcusteni, care să certifice situaţia d necesitate sau alte situaţii deosebite în 
care se află familiile sau persoanele singure. 

 
           Art. 4  Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgenţă, va fi însoţită în 
funcţie de fiecare caz în parte de următoarele documente: 
                    

1. acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (BI, CI, CN) – copie. 
2. certificat de căsătorie – copie. 
3. certificat de deces – copie 
4. dovezi de venit: adeverinţă de salariat, cupon pensie, talon alocaţie, adeverinţă 

de la registrul agricol – original. 
5. declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri din activităţi 

independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din 
investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii sau jocuri de noroc, venituri din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor 
acestuia, venituri din alte surse – original. 

6. hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al 
minorului, potrivit legii – original. 

7. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator – copie. 
8. certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat potrivit legii, de către 

Comisia d evaluare  a persoanelor cu handicap pentru adulţi/copii, respectiv acte care atestă 
încadrarea  în gradul I şi II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere. 

9. proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităţilor, eliberat de 
organele competente (Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, Pompieri). 
                10. adeverinţă de elev sau de student, eliberate în luna curentă sau în luna 
anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă, cu menţiunea dacă elevul 
sau studentul beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia.  
                11. facturi fiscale însoţite de chitanţe, în original, pe numele celui c are face 
solicitarea, care să reflecte cheltuielile de înmormântare. 
                12. acte medicale doveditoare ale stării de sănătate ( bilete de internare-externare 
din spital), certificat de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacităţii de muncă, 
reţete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală 
eliberată de către medicul de specialitate specificându-se diagnosticul şi tratamentul 
medicamentos propus, durata tratamentului, etc) – copie.  
                13.  adeverinţă din care să reiese că solicitantul este beneficiar de ajutor social. 
                14. orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de 
urgenţă. 
           Art. 5 Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgenţă se va depune la 
Compartimentul autoritate tutelară şi asistenţă socială Lăcusteni.  
           Art. 6 Compartimentul autoritate tutelară şi asistenţă socială Lăcusteni va verifica şi 
confrunta datele înscrise în cerere cu actele doveditoare, prin efectuarea anchetei sociale la 
domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor de ajutor de urgenţă. În ancheta socială se va certifica 
situaţia de necesitate sau după caz situaţia de urgenţă în care se află familia sau persoana 
singură.   
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            Art.  7  În cazul în care solicitantul ajutorului de urgenţă refuză să furnizeze actele 
necesare întocmirii dosarului sau nu dau informaţii necesare pentru realizarea anchetei 
sociale, se consideră că persoana/familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului 
de urgenţă.  
            Art.  8  După efectuarea anchetei sociale, Compartimentul autoritate tutelară şi 
asistenţă socială va analiza dosarul depus şi va face propuneri primarului comunei 
Lăcusteni, de aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a ajutorului de urgenţă. 
În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prezentului regulament, este  întocmit şi înaintat 
spre aprobare către primarul comunei Lăcusteni proiectul de dispoziţie pentru aprobarea 
acordării ajutorului de urgenţă. 
            Art.  9  În baza propunerii de acordare/respingere a ajutorului de urgenţă, formulată 
de  Compartimentul autoritate tutelară şi asistenţă socială Lăcusteni, primarul comunei 
Lăcusteni va emite dispoziţie de admitere/respingere a cererii. 
           Art. 10 După aprobare, în termen de 5 zile secretarul comunei va înainta 
solicitantului dispoziţia primarului, iar comprtimentul de specialitate din cadrul primăriei va 
efectua plata ajutorului de urgenţă 
           Art. 11 Pentru cererile care nu au îndeplinit condiţiile de acordare a ajutorului de 
urgenţă, personalul de specialitate din cadrul Compartimentului autoritate tutelară şi 
asistenţă socială va înainta solicitantului o adresă prin care i se comunică faptul că cererea a 
fost respinsă precum şi motivul respingerii. 
            Art. 12 După acordarea sumei  beneficiarul ajutorului de urgenţă va prezenta în 
termen de 30 de zile documente justificative din care să reiese că ajutorul de urgenţă a fost 
utilizat conform dispoziţiei primarului. 
           Art. 13  Nedepunerea de către beneficiarul ajutorului de urgenţă a documentelor 
justificative privind modul în care a utilizat ajutorul acordat duce la revocarea dispoziţiei şi 
restituirea banilor de către beneficiar în condiţiile legii. Recuperarea acestor sume se va face 
de către Compartimentul Impozite şi taxe din cadrul primăriei Lăcusteni 
          Art.  14  Unei persoane/familii i se poate acorda, în condiţiile prezentului regulament, 
ajutoare de urgenţă o singură dată pe an. 
          Art.  15   Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în domeniu. 
 

Lăcusteni 24.07.2015 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              Contrasemnează, 
            CONSTANTIN NICOLAE                                                        SECRETAR,   
                                        BRĂNESCU  ADRIAN                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	HOTĂRÂRE NR. 32  ajutor urgenta
	HOTĂRÂREA NR. 32/2015

	RGULAMENT

