
Judetul V61cea
Consiliul local
Comuna Pdugeqti

PROIECT

HoTAnAREA NR.
Privind: aprobarea acorddrii ajutoarelor de urgen!6 familiilor qi persoanelor
care se afld in situalii de necesitate cauzate de calamitSli naturale, incendii,

precum qi pentru alte situalii deosebite

Consiliul local P6uqeqti, judelul Ydlcea, intrunit in qedinld extraordinard din
data de 21.12.2020, la careparticipd un num6r de ....'consilieri din totalul de 11

consilieri in funclie;
Ydzdnd cd prin H.C.L w502020 a fost ales preqedinte de qedinld domnul

consilier Bugiu Gheorghe ;

Lu6nd in dezbatere:
- proiectul de hotdr6re;
- referatul de aprobare al primarului comunei Pduqeqti, inregistrat sub

nr............ ....., prin care se propune aprobarea acord[rii ajutoarelor de
urgenld familiilor qi persoanelor care se afl[ in situalii de necesitate cauzate de
calamitd\i naturale, incendii, precum qi pentru alte situalii deosebite;

- raportul compartimentului de specialitate al primarului, ?nregistrat sub nr.;
- raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotdrdre intocmit de secretarul

comunei qi inregistrat sub nr. ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
inregistrate sub nr.;

In conformitate cu prevederile art.28 din H.G. nr. 47612001privind venitul
minim garantat, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, coroborate cu
prevederile art.4l din H.G. nr.5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 41612001 privind venitul minim gararfiat, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.(l), art.796, alin.(l), 1it. a) din O.U.G.
nr.5712019, privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare;

HOTAnA$rE

Art.1.Se aprob6 metodologia de acordare a ajutoarelor de urgen!6 familiilor
qi persoanelor care se afld in situalii de necesitate cauzate de calamitdli naturale,
incendii, precum gi pentru alte situalii deosebite, conforn anexei, care face parte
integrant6 din prezenta hotdr6re.



Ad.3 incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, iqi inceteazd

aplicabili tatea prevederile H. C.L. nr .I 6 I 20 13'

Art.4. prezenta hotdrare se va comunica Instituliei Prefectului - judelul

V61cea, primarului comunei Pduqeqti qi va fi adusd la cunoqtinld public6' prin

afiqare.
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Nt
i

Iniliator:
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C ontrasemn eazd p entru le gal itate
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JUDETUL VALCEA
COMLNA PAUSESTI

Anexd la HCL

METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
in b aza Legii nr . 4 1 6 1 200 1 200 1 privind venitul minim gar antat,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

l.Ajutoarele de urgenld se stabilesc, potrivit prevederile legale in vigoare,
prin hotdrdre a Consiliului local Piuqeqti qi se acordd de Primarul comunei PduqeEti.

2.Ajutoarele de urgen!6 se stabilesc in bani qi/sau natura qi reprezintd mdsuri
financiare destinate asiguririi unui standard minim de via!6, suslinerii familiei,
promovdrii qi garantSrii exercitArii de c6tre persoanele,cu nevoi speciale a drepturilor
qi libertdlilor fundamentale.

3.(1)Primarul poate acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor

singure aflate in situa{ii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor,
accidentelor, precum si pentru alte situatii deosebite stabilite prin hotarare a
consiliului local, in limita prevederilor anuale, pentru aceeaEi familie/persoand o
singuri datd pe an.

(2) Nu beneficiazd de ajutoare de urgenld familiile sau persoanele singure
aflate in situalii de necesitate care au datorii la bugetul local al comunei Pduqeqti.

4. Dispoziyia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta arc la baza

solicitarea scrisa a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum si

ancheta sociala efectuata de personalul din cadrul compartimentului de asistenta din
aparatul de specialitate al primarului comunei, prin care se certifica situatiile de

necesitate sau, dupa caz, situatiile deosebite in care se afla familiile ori persoanele

singure.
5. Ajutorul de urgenld se acordd la cererea scrisS a persoanei indreptdlite, a

reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptdfite.
6. Cererea este insolita in mod obligatoriu de urmdtoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificat fiscal din care sd rezulte c6 nu are datorii;
c) proces-verbal de constatare a evenimentului(incendiu, efect calamitate);
d)orice alte documente doveditoare privind acordarea ajutorului de urgenld.
7 (1).Dosarul intocmit de persoana indreptdlitd, reprezentantul familiei sau

reprezentantul legal al persoanei indreptdfite, se va depune Ia compartimentul
asistenld sociald din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2)Prin ancheta social5 se va constata situalia de necesitate sau dupd caz

situafia de^urgenfd in care se afld familia sau persoana singurS.
(3) in cazul in care solicitantul refuzd sd furnizeze actele necesare intocmirii

dosarului sau informaliile necesare pentru realizarca anchetei sociale, se considerd cd

persoana/familia nu indeplineqte condiliile de acordare a ajutorului de urgenld.



8 Dup[ efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din cadrul
compartimentului de asistenlE sociald, va anahza frecare dosar qi va face propuneri
de aprobare sau de respingere a solicitlrilor de acordare a ajutoarelor de urgen!6, de

stabilire a cuantumului ajutorului in limita'prevederilor bugetare aprobate, propuneri

care vor fi verificate Ei avtzate de primarul comunei PduqeEti.

9. Pentru cererile care nu au indeplinit condiliile de acordare a ajutorului de

urgenld, se va comunica solicitantului cd cererea a fost respinsd gi motivele
respingerii. 

^10. in baza verificdrilor qi avizelor oblinute, personalul din cadrul
compartimentului de asistenld sociald, cu sprijinul secretarului general al comunei va
intocmi proiectul de dispozilie, proiect care va fi inaintat primarului comunei spre

aprobare.
1 1. Ajutoarele de urgen!6 se pot acorda in limita fondurilor alocate in acest

scop in bugetul local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul in comuna

PbuqeEti, care se afld in una din urmdtoarele situatii deosebite:

Nr.
Crt.

Descrierea situaliei
deosebite

Cuantum minim
- lei-

Cuantum maxim
- lei-

1. Jalamitdli naturale(cutremure,
incendii, inundafii, furtuni, grindind)
:are duc la distrugerea unor bunuri
case. anexe gospoddresti)

2000 20.000

2. rjutor cheltuieli de inmorm6ntare
rentru persoanele singure, fbrd
,renituri materiale qi bdnegti, frrd
noqtenitori legali qi testamentari

1500 2.500

12, In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social

sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarul comunei PSuqeqti

poate dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu

inmormdntarea.
13. Dupa aprobare, in termen de 10 zile, compartimentul de asistenld sociald

va inainta solicitantului un exemplar al Dispoziliei primarulur, iar compartimentul
contabilitate din cadrul instituliei va efectua plala ajutorului de urgenfd.

14. Dupd acordarea sumei beneficiarul ajutorului de urgen!6 ya prezenta, in
termen de 30 de zile, documentele justificative din care sd rezulte c[ ajutorul de

urgenfd acordat a fost utlhzat conform dispoziliei primarului.

Primar,
in Avan



Judelul V6lcea
Consiliul local Pdugeqti
Nr. 5875/20.11.2020

ANUNT

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, privind transparen\a decizional6 in administralia public6,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare, publicdm aldturat, a2i,20.11.2020, textul
complet al proiectului de hot6r6re privind aprobarea Metodologiei de acordare a

ajutoarelor de urgenld familiilor qi persoanelor care se afl5 in situalii de necesitate
cauzate de calamitdli naturale, incendii, precum gi pentru alte situalii deosebite
ce va fi supus dezbaterii in gedinla consiliului local din luna decembrie,2020.

Proiectul de hot6rAre este redactat in baza raportului de specialitate al
comparlimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarulului.

La elaborarea proiectului de hotdr6re au fost respectate prevederi\e: art28
din H.G. ff. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, coroborate cu prevederile art.4l din H.G. nr.50l20ll
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
41612001 privind venitul minim garantat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Cetdlenii interesali pot consulta proiectul actului cu caracter normativ la
sediul Primdriei qi pe site-ul comunei Piqeqti, iar in termen de 10 zile de la
publicare, pot depune la sediul Primdriei Pduqeqti propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare asupra proiectului de hotdrdre .

Primar,
C[tdlin Avan

Secretar general,
Daniela Pdloiu



Judelul Vdlcea
Primdria comunei Pduqeqti
Nr. 5875/20.11.2020

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi,2O . I 1 .2020

in conformitate cu prevederile Legii nr.5)l2}O3, privind transparenla
decizional[ in administralia publicd qi desemnatd responsabil pentru relalia cu
societatea civil6, prin dispozilia primarului nr.3 15 din 29.12.2011, am procedat azi,
data de mai sus, la afiqarea proiectului de hotdrdre privind aprobarea
Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgen{[ familiilor qi persoanelor care se

afl6 in situalii de necesitate cauzate de calamitdli naturale, incendii, precum qi

pentru alte situalii deosebite, ce va fi supus dezbaterii in qedinla consiliului local
din luna decembri e, 2020.

Secretar general,
Daniela Pdloiu
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