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     PROIECT  
 

HOTĂRÂREA  
privind stabilirea unor criterii şi norme locale de acordare a ajutoarelor de urgenţă 

conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare  

 
 Consiliul Local al oraşului Lipova, 
 Având în vedere: 
          - iniţiativa Primarului oraşului Lipova exprimată în expunerea de motive 
nr.263/09.01.2013; 
          - raportul de specialitate nr.264/09.01.2013, întocmit de către d-na Stancu Nicolina, 
consilier în cadrul Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova; 
 -  avizul comisiei de specialitate; 
 - prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin (4) lit. (e), alin. (6) lit. a pct.2 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          - prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - prevederile HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - prevederile Ordinului nr.1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a 
unor norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin 
HG nr.52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011 şi Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
HG nr.50/2011; 
          - prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale; 
          - prevederile HG nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
          - votul a __consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie fiind prezenţi la şedinţa 
ordinară a Cosiliului Local Lipova din data de 14.01.2013, un număr de __ consilieri; 
 În temeiul prevederilor art.45, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

           
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
          Art.1 Se aprobă  următoarele criterii şi norme locale de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

a) În situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale,incendiilor, accidentelor: 
se acordă în procent de 50% din valoarea estimată a pagubei, dar nu mai mult de 1.000 lei. 
Pot beneficia de ajutor de urgenţă familii (persoanele singure) al căror venit net este de 
până la 1000 lei, în cazul incendiilor dacă familia sau persoana singură nu are asigurare 
pentru locuinţă. 
           b)  Situaţia în care familia/persoana singură a înregistrat în ultimele luni  restanţe la 
plata chiriilor la locuinţe aflate în fondul locativ al oraşului Lipova:    

- beneficiarii de ajutor social-50% din suma restantă, dar nu mai mult de 500 lei. 



               - venit  net/membru  de  familie cuprins între  100-350 lei, 40% din suma 
restantă dar nu mai mult de 500 lei. 
            O familie/persoană singură aflată în situaţiile de mai sus poate beneficia de maxim 
un ajutor de urgenţă într-un an caledaristic. 
         c) Situaţia în care familia/persoana singură a înregistrat în ultimele 12 luni restanţe la 
la următoarele facilităţi: curent electric, apă-canal: 

- beneficiarii de ajutor social-50% din suma restantă, dar nu mai mult de 500 lei. 
               - venit  net/membru  de  familie cuprins între  100-350 lei, 40% din suma 
restantă dar nu mai mult de 500 lei. 
            O familie/persoană singură aflată în situaţiile de mai sus poate beneficia de maxim 
un ajutor de urgenţă într-un an caledaristic 

      d) Acordarea din bugetul local a ajutorului de urgenţă constând în suportarea 
cheltuielilor de înmormântare în cuantum de 850 lei/persoană decedată, următoarelor 
categorii de persoane: 
           - persoanelor neidentificate decedate pe raza oraşului Lipova; 
           - persoanelor decedate pe raza oraşului Lipova, fără aparţinători; 
           - persoanelor decedate  pe raza  oraşului Lipova  ai  căror  aparţinători nu realizează 
venitul minim garantat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 republicată cu completările 
şi modificările ulterioare şi alte venituri, al căror venit net/membru  de familie este cuprins 
între 100-350 lei/ lună.  
 
           Art.2 Nu se pot acorda ajutoare de urgenţă pentru următoarele situaţii: amenzi, 
restanţe la plata cheltuielilor de învăţământ, restanţe la plata impozitelor şi taxelor sau 
restanţe la plata taxelor de salubritate. 
 
           Art.3  Formularul de cerere pentru acordarea ajutorului de urgenţă este cel prevăzut 
anexa I care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 
          Art. 4  Pot beneficia de ajutoare de urgenţă doar familiile/persoanele singure care au 
domiciliul în oraşul Lipova, excluzând categoria persoanelor neidentificate decedate pe raza 
localităţii. 
 

     Art. 5   Ajutoarele de urgenţă pentru situaţiile prevăzute mai sus se vor acorda 
pe bază de dosar, care va cuprinde: 

1. Cerere tip (conform modelului din Anexa nr.1 care face parte parte integrantă   
din prezenta hotărâre) în care se va preciza motivul pentru care se solicită 
ajutorul de urgenţă; 

2. Ancheta socială efectuată de angajaţii din cadrul Serviciului Public de Asistenţă 
Socială şi Autoritate Tutelară Lipova; 

3. Acte doveditoare privind identitatea membrilor familiei, după caz; 
4. Acte doveditoare privind veniturile tuturor membrilor familiei, după caz; 
5. Acte doveditoare care să ateste situaţia de urgenţă (valoarea estimată a 

pagubelor, valoarea restanţelor, valoarea facturii privind înhumarea unei 
persoane decedate, etc.). 

 
        Art. 6  Dosarul iniţial se completează în mod obligatoriu cu actele care demonstrează  
acordarea sumei şi cu dovada prezentată că suma acordată a fost folosită în scopul în care a 
fost solicitată. 
 
        Art.7 În cazul neprezentării de către solicitant, în termen de 30 de zile, a dovezii 
prevăzute la articolul precedent, nu se vor mai acorda ajutoare de urgenţă nici unuia dintre 
membrii familiei/ persoana singură, înscrişi în dosar pe o perioadă de 2 ani. 
 
       Art.8  În cazul în care se constată că sumele acoradate cu titlu de ajutor de urgenţă au 
fost utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, se vor întocmi acte 
administrative necesare recuperării sumelor. 
 
       Art.9  În situaţiile prevăzute la art.1 punctele a) – c), în cazul în care o familia solicită  
consecutiv doi ani ajutorul de urgenţă, dacă la ancheta socială nu poate fi prezentată 



dovada sau nu se poate consta faptul că au fost întreprinse de către familie toate eforturile 
pentru remedierea situaţiei de risc, solicitarea va fi respinsă. 
 
      Art.10 În situaţiile prevăzute la punctele a) – c) se vor lua în considerare la stabilirea 
eligibilităţii beneficiarilor şi bunurile cuprinse în Anexa nr. 5 la Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 
nr. 50/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
      Art.11 Într-un an calendaristic o familie/persoană singură aflată într-o situaţie de risc 
social poate beneficia de ajutor de urgenţă  doar pentru una din situaţiile prevăzute la 
punctele a)-c). 
 
      Art.12 Cererile însoţite de actele aferente se depun în perioada 1-25 a fiecărei luni, cu 
excepţi lunilor februarie şi decembrie, când data limită va fi 21 a lunii. 
 
      Art.13 Cererile însoţite de documentele justificative se analizează în ordinea 
înregistrării. 
      Art.14 Începând cu data emiterii se abrogă HCL nr.61/27.04.2007, privind stabilirea 
ajutoarelor de urgenţă ce se acordă persoanelor sau familiilor aflate în situaţii deosebite şi 
HCL nr.54/26.02.2010, privind stabilirea situaţiilor pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenţă,conform prevederilor Legii nr.416/2001, altele decât cele stabilite de art.28, alin.2, 
din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
      Art.15  Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din 
cadrul Primăriei oraşului Lipova, în limita sumelor prevăzute în bugetul aprobat cu destinaţia 
de ajutoare de urgenţă, începând cu anul 2013 
 
      Art.16  Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă 
publică de către Serviciul Administraţie Publuică Locală din cadrul Primăriei oraşului Lipova: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, 
- Primarului Oraşului Lipova, 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Autoriate Tutelară, 
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate.  
- Afişare şi publicare în mass-media locală. 

 
 
 
  

INITIAT PRIMAR 
     JICHICI IOSIF MIRCEA 
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    Nr.263/09.01.2013 
 
        Primarul oraşului Lipova 
 
           Având în vedere: 

- apariţia Legii nr. 276/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- apariţia HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederolor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
completările şi modificările ulterioare; 

- apariţia Ordinului nr.1.474 pntru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor 
prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 276/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 şi Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001, aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 
50/2011; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
- HG nr.1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale. 

     În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. (a) şi lit. (e) şi alin. 6 lit.(a) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de 
promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 
    Adoptarea de către Consiliul Local al oraşului Lipova a unei hotărâri privind stabilirea unor 
criterii şi norme locale de acordare a ajutoarelor de urgenţă conform prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.  
      În susţinerea acestei propuneri formulez următoarea: 

 
 EXPUNERE DE MOTIVE 

 
        Legislaţia care reglementează material în domeniul acordării ajutoarelor de urgenţă 
prevede posibilitatea ca primarul să acorde ajutoare de urgenţă famillior sau persoanelor 
singure aflate în situaţii deosebite datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accindentelor, 
precum şi pentru alte siutaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local. 
     În scopul unei folosiri judicioase şi eficiente a fondurilor provenite din bugetul local 
consider oportună stabilirea unor reglementări şi criterii locale de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă, reglementări care să completeze legislaţia în acest domeniu.            
 
Faţă de cele de mai sus vă rog să dispuneţi. 
 
 
                                                   PRIMAR 
                                                 JICHICI IOSIF MIRCEA 
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Nr.264/09.01.2013                                            
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
              Referitor la expunerea de motive inregistrată cu nr.263/09.01.2013  a Primarului 
oraşului Lipova, domnul Jichici Iosif Mircea, prin care se propune adoptarea de către 
Consiliul Local al oraşului Lipova a unei hotărâri privind stabilirea unor criterii şi norme 
locale de acordare a ajutoarelor de urgenţă conform prevederilor Legii nr.416/2001, privind 
venitul minim garantat, republicată cu modificările şi completările ulterioare, facem 
următoarele precizări: 
             Art. 28 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare şi art.41 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, prevăd posibilitatea ca primarul să acorde 
ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate, 
precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local. 
            În scopul unei folosiri judicioase a fondurilor publice, strict pentru a ajuta 
persoanele singure sau familiile aflate în situaţii de necesitate să depăşească starea de risc 
social, propunem ca acordarea de ajutoare de urgenţă să se facă doar în următoarele 
situaţii şi în următoarele condiţii: 
 

1.    Situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor: se 
acordă în procent de 50% din valoarea estimată a pagubei, dar nu mai mult de 1.000 
lei. Pot beneficia de ajutor de urgenţă familii sau persoane singure al căror venit net este 
de până la 1000 lei, în cazul incendiilor dacă familia sau persoana singură nu are 
asigurare pentru locuinţă. 
 
2.    Situaţia în care familia sau persoana singură a înregistrat în ultimele luni restanţe 
      la plata chiriilor la locuinţe aflate în fondul locativ al oraşului Lipova:  

-beneficiarii de ajutor social -50% din suma restantă, dar nu mai mult de 500 lei. 
               -venit net/membru de familie cuprins între  100-350 lei, 40% din suma restantă 
           dar nu mai mult de 500 lei. 
               O familie/persoană singură aflată în situaţiile de mai sus poate beneficia de 
           maxim un ajutor de urgenţă într-un an caledaristic. 
 
    3.     Situaţia în care familia/persoana singură  a înregistrat în ultimele 12 luni restanţe la 
           următoarele facilităţi: curent electric, apă-canal, pentru:                           

-beneficiarii de ajutor social -50% din suma restantă, dar nu mai mult de 500 lei. 
               -venit net/membru de  familie cuprins între 100-350 lei, 40% din suma restantă 
                dar nu mai mult de 500 lei. 
             O familie/persoană singură aflată în situaţiile de mai  sus poate beneficia de maxim 
           un ajutor de urgenţă într-un an caledaristic. 
 

4.  Acordarea din bugetul local a ajutorului de urgenţă constând în suportarea 



       cheltuielilor de înmormântare în cuantum de 850 lei/persoană decedată, 
       următoarelor categorii de persoane: 

           - persoanelor neidentificate decedate pe raza oraşului Lipova; 
           - persoanelor decedate pe raza oraşului Lipova, fără aparţinători; 
           - persoanelor decedate  pe raza  oraşului Lipova  ai  căror  aparţinători nu realizează 
venitul minim garantat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 republicată cu completările 
şi modificările ulterioare, alte venituri, al căror venit net/membru  de familie este cuprins 
între 100-350 lei/ lună. 
 
             Nu se acordă ajutoare de urgenţă pentru următoarele situaţii: 

- amenzi 
- restanţe la plata cheltuielilor de învăţământ; 
- restanţe la plata impozitelor şi taxelor; 
- restanţe la plata taxelor de salubritate; 
- branşamente/rebranşamente utilităţi. 
 

             Formularul de cerere este cel prevăzut în Anexa la prezentul raport. 
 

  Faţă de cele de mai sus vă rog să dispuneţi. 
 

 
 
                                                                                                    CONSILIER 

                                                                                 STANCU NICOLINA 
 
  
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


