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  HOTĂRÂREA   NR. 56 

Privind: aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta, în bani sau în 

natură, familiilor sau persoanelor care se afla in situații de necesitate apărute ca 

urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum si 

în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune 

sociala, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate 
 

 

 

         Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

04.11.2021, la care participă un număr de 11 consilieri  din totalul de 11 consilieri în 

funcţie; 

Văzând că prin H.C.L nr.54/2021 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Fota Nicolae - Cristian ;   

          Luând în dezbatere: 

         - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  înregistrat sub 

nr.6419/04.10.202,1 prin care se propune aprobarea acordării ajutoarelor de urgenta, 

în bani sau in natura, familiilor sau persoanelor care se afla în situații de necesitate 

apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, 

precum si in alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de 

excluziune sociala, inclusiv în caz de deces în tara sau în străinătate; 

         - raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr.6420/04.10.2021; 

         - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei şi înregistrat sub nr. 6958/29.10.2021; 

-  avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.7107/04.11.2021; 

 Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională,  proces verbal  nr.6436/05.10.2021; 

  In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile  

art.41 - 47 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.11, art. 15, art.16 și art.129 din Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art.7, alin.(3) din Legea 



nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit. d), alin.7, lit. b)139, alin.(3), lit. a), 

art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1.Începând cu data de 04.11.2021, se aprobă procedura de acordare a 

ajutoarelor de urgenta, în bani sau în natura, familiilor sau persoanelor care se afla in 

situații de necesitate apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, 

epidemii, epizootii, precum si în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau 

sporirea riscului de excluziune sociala, inclusiv in caz de deces in tara sau in 

străinătate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul comunei Păușești prin compartimentele de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.        

          Art.3.Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 

prevederile H.C.L.nr.67/2020.                                                                

   Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, 

primarului comunei Păuşeşti şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin afişare și 

publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri. 

 

                                 

        Preşedinte de şedinţa                                                     Contrasemnează  

                Consilier,                                                                Secretar general, 

        Nicolae – Cristian FOTA                                              Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Păușești: 04.11.2021 
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COMUNA PĂUȘEȘTI 

 

 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ 

FAMILIILOR SAU PERSOANELOR CARE SE AFLA 

 IN SITUATII DE NECESITATE  

 

 

           1.Ajutoarele de urgență se stabilesc, potrivit prevederilor Legii nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, prin 

hotărâre a Consiliului local Păușești și se acordă de Primarul comunei Păușești. 

           2.Ajutoarele de urgență se stabilesc în bani sau natura și reprezintă măsuri 

financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei, 

promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor 

și libertăților fundamentale. 

 3.(1)Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenta, in bani sau in 

natura, familiilor sau persoanelor care se afla in situatii de necesitate aparute ca 

urmare a unor calamitati naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum si 

in alte situatii deosebite care pot duce la aparitia sau sporirea riscului de excluziune 

sociala, inclusiv in caz de deces in tara sau in strainatate, stabilite prin hotarare a 

consiliului local, care va cuprinde si procedura si/sau conditiile de acordare. 

 (2) Nu beneficiază de ajutoare de urgență familiile sau persoanele singure aflate 

în situații de necesitate care au datorii la bugetul local al comunei Păușești. 

 (2) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza cererea si 

declaratia pe propria raspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, 

precum si ancheta sociala prin care se certifica existenta situatiilor de necesitate ori, 

dupa caz, a situatiilor deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure. 

 4. Cererea de acordare a ajutorului de urgență este însoțită în mod obligatoriu 

de următoarele documente: 

 a) actul de identitate al solicitantului; 

 b) certificat fiscal din care să rezulte că nu are datorii; 

 c) proces–verbal de constatare a evenimentului(incendiu, efect calamitate); 

 d) documente medicale; 

 d)orice alte documente doveditoare privind acordarea ajutorului de urgență. 

 5. (1). Dosarul întocmit de persoana îndreptățită, reprezentantul familiei sau 

reprezentantul legal al persoanei îndreptățite, se va depune la compartimentul 

asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 (2). Prin ancheta socială se va constata situația de necesitate sau după caz 

situația de urgență în care se află familia sau persoana singură. 



 (3). În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii 

dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că 

persoana/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență. 

 (4). După efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din cadrul 

compartimentului de asistență socială, va analiza fiecare dosar și va face propuneri de 

aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență, de 

stabilire a cuantumului ajutorului în limita prevederilor bugetare aprobate, propuneri 

care vor fi verificate și avizate de primarul comunei Păușești. 

  6. (1) In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social 

sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea 

unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea. Ajutorul se acorda 

unei singure persoane, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, 

tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, 

persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea. 

 (2) Ajutorul  se acorda pe baza de cerere insotita de urmatoarele acte, dupa caz: 

 a) certificatul de deces, in original si in copie; 

 b) actul de identitate al solicitantului; 

 c) acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu 

decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator; 

 d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea. 

 (3) Cererea si actele doveditoare se inregistreaza la Primaria comunei Păușești, 

unde familia din care a facut parte persoana decedata sau, dupa caz, persoana singura 

decedata a beneficiat de ajutor social. 

 (4) Ajutorul se suporta din bugetul local si poate fi acordat in bani si/sau in 

natura. 

 7. Pentru cererile care nu au îndeplinit condițiile de acordare a ajutorului de 

urgență, se va comunica solicitantului că cererea a fost respinsă și motivele 

respingerii. 

 8. În baza verificărilor și avizelor obținute, personalul din cadrul 

compartimentului de asistență socială va întocmi proiectul de dispoziție, proiect care 

va fi înaintat secretarului general pentru avizare legalitate și primarului comunei spre 

aprobare. 

 9. Ajutoarele de urgență se pot acorda în limita fondurilor alocate în acest scop 

în bugetul local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul în comuna Păușești, 

care se află în una din următoarele situații deosebite: 

 

Nr. 

Crt. 

Descrierea situației 

 deosebite 

Cuantum minim 

- lei - 

Cuantum maxim 

- lei - 

1. Calamitati naturale( cutremure, 

inundații,  grindină), care duc la 

distrugerea unor bunuri(case, 

 anexe gospodărești), incendii, 

 accidente, epidemii, epizootii; 

2.000 20.000 



2. Ajutor cheltuieli de înmormântare  

pentru persoanele singure, fără 

venituri materiale şi băneşti, fără 

moştenitori legali şi testamentari 

 

1.500 2.500 

3. Probleme medicale deosebite 

(intervenții chirurgicale, afecțiuni 

oncologice, transplant de organe, 

arsuri grave)certificate în acest 

 sens de medicul specialist, care 

 pot duce la apariția sau sporirea 

riscului de excluziune socială 

2.000 20.000 

 

 10. După aprobare, în termen de 10 zile, compartimentul de asistență socială va 

înainta solicitantului un exemplar al Dispoziției  primarului, iar compartimentul 

contabilitate din cadrul instituției va efectua plata ajutorului de urgență. 

 11. După acordarea sumei beneficiarul ajutorului de urgență va prezenta, în 

termen de 30 de zile, documentele justificative din care să rezulte că ajutorul de 

urgență acordat a fost utilizat conform dispoziției primarului. 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţa                                                     Contrasemnează  

                Consilier,                                                                  Secretar general, 

        Nicolae – Cristian FOTA                                                 Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


