ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGH ITA
COMUNA MIH ĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂI LENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA Nr. 9/2019
Privind stabilierea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul Local al comunei Mihăileni,
Convocată în şedinţă ordinară la data de 28.01.2019 prin Dispoziţia nr.7/2019;
Analizând expunerea de motive, prezentat de către primarul comunei
Mihăileni, şi raportul de specialitate al compartimentului social, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
În conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001
privind venirtul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 41 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
In temeiul dispoziţiunilor art. 36 alin.(2) lit.b), art.45 alin (2) litera a şi
art.115 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Mihăileni şi compartimentul de asistenţă socială.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Harghita;
- Primarului comunei Mihăileni;
- Compartimentului de asistenţă socială.

Mihăileni, la data de 28.01.2019
Preşedintele de şedinţă,
Biró Mária

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

Anexa nr.1 la HCL nr.9/2019
METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ
în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate
1. Ajutoarele de urgenţă se acordă, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniu, de
Primarul Comunei Mihăileni.
2. Ajutoarele de urgenţă se stabilesc în bani şi/sau în natură şi reprezintă măsuri financiare
destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi copilului, promovării şi
garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale.
3. (1) Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în
situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi
pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limita
prevederilor bugetare anuale, pentru aceeaşi familie/persoană o singură dată pe an.
(2) Nu beneficiază de ajutoare de urgenţă familiile sau persoanele singure aflate în situaţii de
necesitate care au datorii la bugetul local al comunei Mihăileni.
4. Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a
unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de
personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local prin care se
certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori
persoanele singure.
5. Ajutorul de urgenţă se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului
familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.
6. Cererea este însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente:
a) acte de identitate (Buletin de identitate, Carte de identitate, Certificat de naştere, Carte de
identitate provizorie) a persoanei solicitante ;
b) certificat fiscal eliberat de Primăria comunei Mihăileni din care să rezulte că nu au datorii
la bugetul local ;
c) process-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităţilor;
d) orice alt act care vine în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă;
7. Dosarul întocmit de persoana îndreptăţită, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al
persoanei îndreptăţite, se va depune la compartimentul de Asistenţă Socială din Primăria
Mihăileni.
Prin ancheta socială se va constata situaţia de necesitate sau după caz situaţia de urgenţă în
care se află familia sau persoana singură.
În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau
informaţiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că persoana/ familia nu

îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă ;
8. După efectuarea anchetei sociale personalul de specialitate din cadrul compartimentului de
Asistenţă Socială din Primăria Mihăileni, va analiza fiecare dosar şi va face propuneri de
aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de stabilire a
cuantumului ajutorului în limita prevederilor bugetare aprobate, propuneri care vor fi
verificate şi avizate de primarul comunei Mihăileni.
9. Pentru cererile care nu au îndeplinit condiţii de acordare a ajutorului de urgenţă , personalul
de specialitate din cadrul compartimentului de Asistenţă Socială din Primăria Mihăileni vor
înainta solicitantului o adresă prin care i se comunică faptul că cererea a fost respinsă şi care
sunt motivele respingerii.
10. In baza verificărilor şi avizelor obţinute, personalul de specialitate din cadrul
compartimentului de Asistenţă Socială din Primăria Mihăileni, vor întocmi proiectul de
dispoziţie de aprobare a acordării ajutorului de urgenţă, proiect care va fi înaintat Primarului
Comunei Mihăileni spre aprobare.
11. Ajutoarele de urgenţă se pot acorda în limita fondurilor alocate în acest scop în bugetul
local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul în comuna Mihăileni care se află în una
din situaţiile deosebite:
11ˆ1. Ajutoarele de urgenţă se pot acorda şi în natură dacă în urma calamităţilor naturale au
fost distruse locuinţe sau anexe gospodăreşti. În asemenea cazuri cuantumul maxim al
ajutorului în natură este de 20 m³ material lemnos.”

Nr.crt. Descrierea situaţiei deosebite
Cuantum minim/lei
1
Calamităţi naturale (cutremure, incendii, 500 lei
inundaţii, furtuni, grindină) care duc la
distruderea unori bunuri(case*, anexe
gospodăreşti, garduri)
2
Accidente care duc la distrugerea unor 500 lei
bunuri

Cuantum maxim/lei
2 500 lei

2 500 lei

* În cazul locuinţelor, dacă întinderea pagubei impune acest lucru, cuantumul maxim al
ajutorului social va fi de 5 000 lei
12. După aprobare, în termen de 5 zile de la comunicare compartimentul de Asistenţă Socială
din Primăria Mihăileni va înainta solicitantului un exemplar a Dispoziţiei primarului, iar
serviciul de specialitate din cadrul instituţiei va efectua plata ajutorului de urgenţă.
13. După acordarea sumei beneficiarul ajutorului de urgenţă va prezenta în termen de 30 zile
documentele justificative din care să rezulte că ajutorul de urgenţă acordat a fost utilizat
conform dispoziţiei primarului.
Mihăileni, la data de 28.01.2019
Preşedintele de şedinţă,
Biró Mária

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

REFERAT DE SPECIALITATE

Având în vedere Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Mihăileni, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.
;
Având în vedere prevederile art.28,alin.(2), alin.(4)si(5) din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat modificată precum şi prevederile art. 41, art.42, art.43, art.44, art.45,
art.46, art.47 şi art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată;
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, referitor la acordarea
ajutoarelor de urgenţă,;
Având în vedere prevederile art.9, art.15 alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr.
292/2011 asistenţei sociale;
Având în vedere prevederile art.106 din Legea nr.272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile art.7 alin.(3) Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, republicată, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si
combaterea marginalizării social ;
Din evidenţele de Asistenţă Socială din cauza veniturilor nete lunare foarte mici ale
familiilor/persoanelor singure, veniturile provenind în majoritatea cazurilor din salariul de
bază minim brut pe ţară, pensii pentru limită de vârstă, pensii de invaliditate, alocaţii familiale
şi ajutoare sociale, membrii familiilor supravieţuiesc în condiţii de sărăcie sau sunt la limita
subzistenţei.
Din cauza costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte din bugetul propriu
pentru asigurarea medicamentelor, a tratamentelor medicale şi a intervenţiilor chirurgicale,
veniturile acestora se diminuează considerabil fiind totodată, în imposibilitatea asigurării celor
necesare traiului zilnic. De asemenea, în lipsa veniturilor, familiile nu îşi pot achita datoriile
de întreţinere ale locuinţei, iar riscul de excluziune socială creşte în aceste condiţii, generând
probleme sociale deosebite.
Ajutorul de urgenţă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal,
precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii
anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de legislaţia în
vigoare.
Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele
locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul
local.
În acest sens ajutoarele de urgenţă se acordă în vederea ameliorării situaţiei socioeconomice şi de sănătate a cetăţenilor comunei Mihăileni.
Serviciului Comunitar de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară şi Direcţia
Economică, avizează favorabil proiectul de hotărâre privind reglementarea acordării
ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare apreciind ca proiectul de hotărâre
îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobat.
Mihăileni, ____.01.2019
Compartimentul autoritate tutelara
si asistenta sociala,
Szogyor Katalin

EXPUNERE

DE

MOTIVE

privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) şi (5) precum şi art.63 alin.(3) lit.c) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;
Având în vedere legislaţia în vigoare pe care serviciile de specialitate o vor folosi în
redactarea proiectului de hotărâre;
din evidenţele Serviciului Comunitar de Asistenţă Socială rezultă că din cauza
veniturilor nete lunare foarte mici ale familiilor/persoanelor singure, veniturile provenind în
majoritatea cazurilor din salariul de bază minim brut pe ţară, pensii pentru limită de vârstă,
pensii de invaliditate, alocaţii familiale şi ajutoare sociale, membrii familiilor supravieţuiesc în
condiţii de sărăcie sau sunt la limita subzistenţei.
Din cauza costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte din bugetul propriu
pentru asigurarea medicamentelor, a tratamentelor medicale şi a intervenţiilor chirurgicale,
veniturile acestora se diminuează considerabil fiind totodată, în imposibilitatea asigurării celor
necesare traiului zilnic. De asemenea, în lipsa veniturilor, familiile nu îşi pot achita datoriile
de întreţinere ale locuinţei, iar riscul de excluziune socială creşte în aceste condiţii, generând
probleme sociale deosebite.
Ajutorul de urgenţă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal,
precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii
anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de legislaţia în
vigoare.
Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele
locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul
local.
În acest sens ajutoarele de urgenţă se acordă în vederea ameliorării situaţiei socioeconomice şi de sănătate a cetăţenilor comunei Mihăileni.

PRIMAR,

