ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA STĂNILEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 8
privind stabilirea situaţiilor deosebite altele decât cele stabilite de lege , în care primarul
poate acorda ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure , aflate în situaţii de
necesitate

Având în vedere :
- raportul compartimentului de specialitate nr.1122 /25.02.2014, expunerea de
motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul primar al comunei
Stănileşti, judetul Vaslui;
În baza prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare , H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 , privind
venitul minim garantat;
În temeiul art. 36, art. 45 şi art. 115 alin. (2) din Legea nr. 215/2002 privind
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1- Se stabilesc şi se aprobă situaţiile deosebite altele decât cele stabilite de lege
, în care primarul acordă ajutoare de urgenţă familiilor, si persoanelor aflate în situaţii
de necesitate , conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei Stănileşti:
-Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui;
- Primarului comunei Stănileşti;
- Compartimentului de Asistenţă Socială ;
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Anexa nr. 1 la HCL nr.____din______2014

LISTĂ
privind situaţiile deosebite altele decât cele stabilite de lege , în care primarul poate
acorda ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure , aflate în situaţii de
necesitate
1. Existenţa unor boli grave deosebite , cu acte medicale de specialitate, ce necesită
investigaţii medicale , tratament de specialitate, asigurarea medicamentelor;
2. Starea critică a sănătăţii persoanelor fără venituri , sau venituri reduse care
necesită intervenţii chirurgicale la spitalele din România, cu prescripţia
medicului de specialittae , din care rezultă starea de urgenţă;
3. Situaţia persoanelor care au echipament medical de tipul artezelor şi protezelor
, aflate în imposibilitatea achiziţionării acestora numai din resurse financiare
proprii;
4. Starea avansată de degradare a imobilelor, ocupate cu forme legale de persoane
sau familii nevoiaşe , beneficiare de ajutor social , care necesită achiziţionarea
de material de construcţii sau efectuarea unor lucrări de reparaţii minime;
5. Decesul ambilor părinţi când copii minori sunt daţi în plasament la familii cu
venituri mici;
6. Decesul persoanelor din familii cu venituri mici care nefiind cuprinşi în sistemul
de asigurări nu pot beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii;
7. Decesul unei personae în străinătate , pentru repatrierea căruia, familia nu are
posibilităţi să suporte costurile ridicate;
8. Situaţia persoanelor fără venituri lipsite de acte de identitate , care necesită
adoptarea de măsuri pentru intrarea acestora în legalitate pe linie de evidenţă a
populaţiei şi stare civilă ( certificate de naştere, acte de identitate, etc.)
9. Sprijinirea copiilor care urmează cursurile învăţământului de stat obligatoriu şi
nu au susţinere financiară din partea familiei;
10. Sprijinirea persoanelor singure sau familiile nevoiaşe în vederea achitării unor
datorii la utilităţile de strictă necesitate , apă, energie electrică, gaze naturale;
11. Acoradarea de produse alimentare , obiecte de îmbrăcăminte sau alte categorii de
bunuri de strictă necesitate;
12. Situaţia persoanelor vârstnice fără puteri sau cu pensie mică , aflate în dificultate;
13. Alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevăzute , stabilite prin
dispoziţia primarului.
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ACTE NECESARE PENTRU A BENEFICIA
DE AJUTOR DE URGENŢĂ
1.
2.
3.
4.

Copie act de identitate solicitant;
Copie act de identitate al membrului familiei cu care locuieşte solicitantul;
Copie act de deces;
Acte din care să rezulte încadrarea potrivit legii în categoria persoanelor de
handicap;
5. Certificat fiscal privind veniturile existente în luna anterioară , curentă
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
6. Certificat fiscal privind bunurile aflate în proprietate ( clădiri, terenuri,
autoturisme);
7. Talon de plată , cupon pentru toate tipurile de pensii sau indemnizaţii cu
caracter permanent din luna anterioară/ curentă depunerii cererii pentru
acordarea ajutorului de urgenţă.
8. Adeverinţă eliberată de angajator cu venitul net realizat în luna anterioară /
curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă.
9. Adeverinţă din care să reiasă statutul de elev sau student, cu precizarea dacă
beneficiază de bursă , tipul şi cuantumul acesteia.
10. Acte medicale din care să rezulte starea de sănătate a solicitantului / membru
de familie (după caz) precum şi reţete , trimiteri, tratamente prescrise de
medicul de specialitate.
11. Alte documente justificative care vin în susţienerea cererii privind acordarea
ajutorului de urgenţă.
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