ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea ajutorului de urgenţă şi cu privire la
acordarea de prestaţii excepţionale
Consiliul local Pietroasele, judeţul Buzău,
Având in vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Pietroasele înregistrată sub
nr.1634/27.05.2016;
- raportul compartimentului de asistenţă socială, inregistrat la nr.1633/27.05.2016;
- prevederile art. 28, alin. (2) – (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 1010/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 45, art. 121, 122 şi 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”d” şi alin. (6), lit „a”, pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) Se stabileşte forma de acordare a ajutoarelor de urgenţă în bani sau în
natură: alimente, medicamente, rechizite, produse pentru întreţinerea zilnică a stării de
curăţenie, materiale pentru mici reparaţii, alte bunuri sau produse.
(2) Cuantumul ajutorului de urgenţă pentru fiecare familie sau persoană singură se
stabileşte în limita creditelor bugetare aprobate pentru aceste categorii de plăţi, iar
cuantumul maxim este de 3.000 lei.
Art. 2. Actul în baza căruia se acordă ajutoarele de urgenţă este dispoziţia
Primarului comunei Pietroasele, emisă în baza referatului şi a anchetei sociale întocmite
de compartimentul de specialitate care atestă oportunitatea şi necesitatea acordării unui
ajutor de urgenţă, pe baza actelor doveditoare privind situaţia de risc.

Art. 3. Pot beneficia de ajutoare de urgenţă familiile sau persoanele singure aflate
în cel puţin una din următoarele situaţii:
a. locuieşte în condiţii improprii, locuinţa fiind în pericol de prăbuşire dacă nu se
intervine cu lucrări de reparaţii şi consolidări în cazul în care datorită veniturilor mici
solicitantul se află în imposibilitatea de a-şi reface locuinţa;
b. are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap
grav sau accentuat;
c. veniturile familiei sau ale persoanei singure sunt modeste, dovedind caracterul
excepţional al situaţiei temporare în care se află la un moment dat;
d. există riscul abandonului de familie sau abandonului şcolar pentru copil din
cauza posibilităţilor minime de susţinere din partea familiei;
e. este persoană vârstnică, fără venituri, cu venituri foarte mici sau fără susţinători
legali;
f. familia are în întreţinere copii pentru care s-a dispus revocarea unei măsuri de
protecţie socială sau sunt persoane adulte cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave;
g. pentru achitarea parţială a cheltuielilor de înmormântare pentru persoane
singure şi fără rude, pentru persoane decedate ca urmare a unor accidente de circulaţie
produse pe raza comunei şi a căror identitate nu a putut fi stabilită;
h. pentru achitarea parţială sau integrală, după caz, a costului tratamentului
medical pentru persoanele a căror stare de sănătate necesită intervenţii chirurgicale sau
procurarea unor medicamente sau echipamente medicale al căror cost nu poate fi permis
de bugetul familiei şi nu poate fi acoperit prin pachetul de asigurări de sănătate;
i. în caz de necesitate datorită calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor,
precum şi pentru alte situaţii deosebite;
j. pentru tinerii proveniţi din sistemul de ocrotire a copilului, pentru familia sau
persoana singură care este lipsită de adăpost, nu poate beneficia de o locuinţă socială, nu
întruneşte condiţiile necesare internării în instituţii de ocrotire şi nu dispune de veniturile
necesare plăţii unei chirii la preţul pieţei, pentru plata chiriei pe o perioadă de maximum
3 luni, fără a se depăşi cuantumul maxim de 3.000 lei;
k. alte situaţii deosebite.
Art.4. Compartimentul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile
prezentei.
Art.5. Secretarul comunei Pietroasele va comunica prezenta Instituţiei Prefectului
– judeţul Buzău, Primarului comunei Pietroasele şi compartimentului de asistenta sociala.

Presedinte de sedinta,
Banica Ionel
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contrasemneaza
secretar,
Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10 voturi pentru, - voturi
impotriva, - abtineri, 3 absenti.

