ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
Consiliul local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară din data de
29.03.2022,
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.1560/08.03.2022 privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor
ajutoare de urgenţă intocmit de primarul comunei Vlădeni, Poșircă Maria,
- raportul de specialitate nr. 1561/08.03.2022 întocmit de Compartimentul Asistență Socială,
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Vlădeni;
In conformitate cu prevederile:
- art. 28 alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificarile
şi completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 41 - art. 48 din Hotararea Guvernului nr. 50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat;
- art. 9, art. 15 alin(3), art. 129 și art. 132 din Legea nr. 292/2011 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare,
- art. 106 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
- art. 7 alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată,
modificată și completată
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.b), ale art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba situatiile deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, conform anexei
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul poate acorda, pe bază de dispoziție, ajutoare de urgență, în limita fondurilor
existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul în comuna Vlădeni, aflate în una din situațiile
deosebite stabilite în anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, prevazute la art. 1 din prezenta
hotarare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă acordate de primari,conform art.1 din
prezenta hotarare, se suportă din bugetul local.
Art.5. O persoana singura sau familie aflata in una din situatiile de necesitate poate beneficia de un
singur tip de ajutor de urgenta in cursul unui an calendaristic.
Art.6. Pentru situațiile deosebite prevăzute în anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre,
ajutoarele de urgență se vor acorda în baza anchetei sociale, precum și a documentelor justificative anexate
( acte privind componența familiei, veniturile nete lunare ale persoanei singure/ familiei, acte medicale
privind starea de sănătate, orice act care certifică starea socio-economică precară a familiei/ persoanei
singure, etc)

Art.7. În cazul în care ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost
acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.8. La data adoptãrii prezentei hotãrâri orice dispoziții contrare își înceteazã valabilitatea.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Vlădeni, prin
compartimentul de asistenţă socială si compartimentul buget contabilitate, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vlădeni, judeţul Dambovita, iar cu aducerea la cunostinta celor interesati
se obligã secretarul general al comunei.

Preşedinte de sedinţã,
GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL
Contrasemneazã,
Secretar general,
Roxana Manu

Vlădeni , 29.03.2022
Nr. 17

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 29.03.2022, cu respectarea prevederilor art.
139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 9 voturi pentru 2 voturi împotrivă, 0 abțineri din numărul total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.

ROMÂNIA
JUDEŢUL DAMBOVITA
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A N E X A Nr. 1
la Hotărârea nr. 17/29.03.2022

SITUAŢII DEOSEBITE ÎN CARE PRIMARUL COMUNEI VLĂDENI POATE
ACORDA AJUTOARE DE URGENŢĂ
NR.
CRT.

1

2

3

4

SITUAŢII DEOSEBITE ÎN CARE PRIMARUL
COMUNEI VLĂDENI POATE ACORDA AJUTOARE DE
URGENTA

Ajutoare de urgență pentru familii sau persoane singure care
se află în situații de necesitate datorate calamitatilor naturale,
incendiilor, accidentelor precum și pentru situații deosebite
Ajutoare de urgență acordat ca urmare a decesului beneficiarului
de ajutor social în cazul decesului unei persoane singure, sau al
unei persoane dintr-o familie ale cărei venituri pe membru de
familie sunt sub limita nivelului venitului minim garantat pentru o
singură persoană, când persoana nu a avut asigurate contribuțiile
la fondul de asigurărilor sociale și de sănătate, urmașii neputând
beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituții
in situatii de boala se acorda ajutoare de urgenta pentru interventii
medicale ale caror costuri nu sunt acoperite sau compensate
partial de asigurarile sociale de sanatate
Alte cazuri ce pot aparea ca urmare a unor evenimente fortuite
sau de forță majoră.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
GHERLEANU DANIEL

LIMITA MINIMA MAXIMĂ
-LEI-

500 - 2000

500 - 1500

500 - 1000

500 - 1000
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A N E X A 2 Nr.
la Hotărârea nr.17/29.03.2022

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, aprobate in baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Acordarea ajutorului de urgență si a cuantumului acestuia, se stabilesc prin dispoziția
primarului comunei Vlădeni care are la baza solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a
persoanei singure, precum și ancheta socială efectuată de către compartimentul de asistență socială
prin care se certifică situațiile de necesitate sau după caz, situațiile deosebite în care se află familiile
sau persoanele singure, in baza Hotararii Consiliului Local.
Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgență va fi însoțită, în funcție de fiecare caz în
parte de următoarele documente:
1. acte de identitate al tuturor membrilor de familie (B.I, C.I, C.N, C.I.P)
2. certificat de căsătorie (copie)
3. certificat de deces (copie)
4. dovezi de venit (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie, etc)
5. hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii
6. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
7. certificat de încadrare în grad de handicap
8. proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităților, eliberat de organele competente
9. adeverință de elev sau student, eliberate în luna curenta sau în luna anterioara depunerii cererii
pentru acordarea ajutorului de urgență (în adeverința de elev sau student va fi specificat daca
beneficiază de bursă, tipul și cuantumul acestuia)
10. facturi fiscale însoțite de chitanțe, în original, pe numele celui care face solicitarea, care să
reflecte cheltuielile cu înmormântarea
11. acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare –externare din spital,
certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de muncă, rețete sau
tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de
medicul de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul medicamentos propus,
durata tratamentului, etc)
12. orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgență
Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgență se va depune la compartimentul
secretariat din cadrul primariei comunei Vlădeni, judetul Dambovita .
În cazul în care solicitantul refuza să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau
informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră ca persoana/familia nu
îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.
Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin dispoziția primarului, în limita sumelor
aprobate prin Hotararea Consiliului Local.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
GHERLEANU DANIEL

