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HOTARAREA NR. 23/09.08.2012 

 

 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 

09.08.2012, 

 Avand in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate intocmit de catre 

compartimentul de resort, 

 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 

 In baza art. 28 alin. 2 din legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 

modificata si completata, coroborat cu art. 41 din HG 50/2011 privind Normele de aplicare a 

legii nr. 416/2001, privind venitum minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Vazand HCL 10/2007 a Consiliului local Stefanestii de Jos, prin care s-au aprobat o 

serie de situatii speciale pentru acordarea ajutoarelor de urgenta, 

 In baza art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Situatiile, altele decat cele prevazute de lege, pentru care se acorda ajutoare de 

urgent de la bugetul local, sunt urmatoarele: 

 a) ajutor pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare, in suma de 

maxim 1500 RON, daca decedatul nu a fost beneficiar al sistemului national de asigurari 

sociale; 

 b) ajutor pentru acoperirea cheltuielilor cu medicamentele sau interventiile/actele 

medicale, in urmatoarele cazuri: boli grave, cum ar fi: cancer in metastaza, leucemie, ciroza 

hepatica, sindrom Down, autism, scleroza in placi, interventii chirurgicale majore; alte boli 

grave, constatate ca atare pe cale medicala, care pun in pericol viata ori starea fizica 

satisfacatoare a bolnavului. Suma maxima care poate fi acordata este de 1000 RON, de cel 

mult 3 ori pe an/solicitant. 

 c) ajutor pentru achizitionarea echipamentelor medicale/proteze, indispensabile 

tratamentului/mentinerii bolnavului intr-o stare de sanatate stabila, in cuantum de maxim 

10.000 RON; 

 d) consolidarea imobilelor aflate in pericol de prabusire, ca urmare a incendiilor care 

nu au avut loc din vina proprietarului; suma maxima este de 5000 RON. 

 e) acordarea unui pachet cu alimente de baza si alte bunuri de stricta necesitate, in 

cuantum de maxim 500 RON/familie defavorizata, cu ocazia Sarbatorilor de Paste si Craciun; 

 f) premierea copiior cu rezultate scolare deosebite, care provin din familii 

dezorganizate/cu o situatie sociala si economica precara, in cuantum de maxim 500 

RON/persoana. 

 g) sprijinirea in obtinerea actelor de stare civila si/sau a actelor de identitate, pentru 

persoanele cu nasteri neinregistrate; suportarea cheltuielilor judiciare, daca acestea se impun. 

  

 



Art. 2 Pentru a beneficia de ajutoarele de urgenta descrise la art. 1 din prezenta 

hotarare, solicitantul trebuie sa fie beneficiar al venitului minim garantat, sa faca parte dintr-o 

familie beneficiara a venitului minim garantat, ori sa indeplineasca cel putin doua din 

urmatoarele criterii: 

- sa nu aiba loc de munca; 

- nu are locuinta in proprietate sau in folosinta; 

- locuieste in conditii improprii; 

- are unul sau mai multi copii in intretinere sau face parte dintr-o familie cu multi 

copii in intretinere; 

- este o persoana varstnica, fara sustinatori legali; 

- este incadrata in categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat sau mediu; 

- are in intretinere o persoana incadrata in categoria persoanelor cu handicap grav, 

accentuat sau mediu; 

- a executat o pedeapsa privativa de libertate/face parte dintr-o familie al carui 

intretinator se executa o pedeapsa privativa de libertate.  

Art. 3 Situatia socio-economica va fi constatata prin ancheta sociala. 

Art. 4 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                           SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri prezenti:  13 

 

Cu un numar de ___13__ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie 

 

 


