ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ

HOTARÂREA NR. 8
privind stabilirea unor situaţii deosebite pentru care se acordă ajutoare
de urgenţă de la bugetul local precum şi a categoriilor de beneficiari
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2018
Având în vedere Raportul nr. 336 / 2018 întocmit de către Compartimentul Asistenţă Socială şi
Stare Civilă prin care se propune stabilirea unor situaţii deosebite în care mai pot fi acordate ajutoare de
urgenţă, altele decât cele prevăzute de art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, pentru beneficiarii venitului
minim garantat şi pentru persoanele care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 416/2001;
Procesul-verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în data de
23.01.2018,
În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2)-(5) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat, modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006, art. 41 şi art. 43 din HG. nr. 50/2001 pentru
aplicarea Normelor metodelogice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001; Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, modificată şi completată,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi d) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit. a), pct. 2, art. 45 şi
art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se stabilesc următoarele situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă, altele
decât cele prevăzute de art. 28 alin. (2), din Legea nr. 416/2001, pentru următoarele categorii de beneficiari :
a) persoanele care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 416/2001 şi care nu realizează
venituri permanente, sau au venituri la valoarea minimului pe economie, care au afecţiuni grave de
sănătate, în scopul realizării de investigaţii medicale mai amănunţite, pentru procurare de medicamente,
spitalizare, după caz.
b) pentru copiii din familiile care se confruntă cu probleme financiare, determinate de o situaţie
excepţională şi care pun în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului, cum ar fi: cheltuieli cu achiziţionarea
rechizitelor şcolare, transportul copilului, uniforme şcolare, după caz.
c)ajutor de înmormântare acordat şi persoanelor care nu au beneficiat de pensii de stat şi pentru care,
după deces, nu a fost acordat ajutor de înmormântare de la Casa de Pensii, situaţie în care ajutorul se acordă
după 30 de zile de la data depunerii cererii şi sub condiţia prezentării certificatului de deces în original.
Art.2 Valoarea ajutorului de urgenţă va fi în cuantum de 400 lei şi se va acorda pentru situaţiile
prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, precum şi pentru cele stabilite de art. 28, alin. (2) din Legea nr.
416/2001.
Art. 3 Ajutorul de urgenţă se acordă persoanelor în cauză sau reprezentanţilor legali, prin casieria
unităţii, în baza propunerii formulate de către Compartimentul asistenţă socială şi stare civilă, propunere
care are la bază : cererea, documentele justificative specifice situaţiei pentru care se solicită ajutorul ( acte

medicale, certificate de încadrare în grad de handicap, documente de plată, bilete de trimitere şi altele
asemenea) precum şi o ancheta socială.
Art.4. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP – Compartimentul
Contabilitate – Buget, Compartimentul asistenţă socială şi stare civilă şi persoanele interesate vor duce la
îndeplinire prezentă hotărâre.
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