
 

 
HOTĂRÂRE NR.9	

privind stabilirea criteriilor proprii si a metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgenta din bugetul local pentru anul 2021	

 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, județul Buzău; 

Având in vedere: 

-referatul de aprobare al domnului Moise Dorin Romica, primarul comunei Movila 
Banului, județul Buzău, inregistrat sub numărul 721/17.02.2021 
-referatul doamnei Corbu Marilena referent in cadrul compartimentului de 
asistență socială și autoritate tutelară inregistrat sub numărul 722/17.02.2021 
-avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 
723/17.02.2021 
-prevederile art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile și completările ulterioare 
-prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplocare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
-prevederile art.129 alin.7 din O.U.G.  nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  și 
art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se stabilesc următoarele criteria proprii de acordare a ajutoarelor de 
urgenșă in bani, ajutoare prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, co modificările și completările ulterioare pentru anul 2021: 
-persoanele aflate in situații de necesitate datorate calamităților naturale, 
incendiilor sau accidentelor. 
-persoanele a căror stare de sănătate necesită intervenții medicale, ale căror 
costuri nu sunt acoperite sau compensate partial de asigurările sociale de 
sănătate. 
-persoanele a căror stare de sănătate necesită medicamente, materiale sanitare 
și investigații medicale(ex. RMN, CT) ale căror costuri nu sunt acoperite sau nu 
sunt compensate partial de asigurarile sociale de sănătate. 
-alte situații deosebite(ex:ajutor inmormântare). 
Art.2 Nu se acordă ajutoare de urgență pentru următoarele situații: 
-plata cheltuielilor de intreținere(energie electrică, gaze natural, apa canal, 
salubritate etc) 
-plata chiriei, restanțelor și penalităților la plata chiriei. 



 
 
-amenzi și taxe de orice natură 
-datorii la banci. 
Art.3 Solicitările de acordare a ajutoarelor de urgență vor fi analizate de către 
compartimentul asistență socială și autoritate tutelară de la nivelul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Movila Banului, care va analiza oportunitatea și 
necesitatea acordării ajutorului de urgență și va propune cuantumul acestuia in 
baza documentației justificative și a anchetei sociale efectuate, conform 
metodologiei de acordare a ajutoarelor ge urgență, anexă la prezenta hotărâre. 
Art.4 Ajutorul de urgență se va acorda in limita fondurilor bugetare prevăzute cu 
aceasta destinatie in bugetul local al anului respectiv. 
 
Movila Banului, 24.02.2021 
Nr.9 
 
 
 
Presedinte de sedinta, 
Gheorghe Alina Florentina 

Contrasemneaza, 
Secretar general,  

Ioniță Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Movila Banului in 
sedinta ordinara din data de 24.02.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 
voturi impotriva, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexa nr.1 la HCL nr.9/…………… 

 
METODOLOGIA DE LUCRU 

privind stabilirea criteriilor proprii si a metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgenta din bugetul local pentru anul 2021 

 
 
 Având in vedere prevederile art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, modificată și completată de Legea nr.276/2010 si 
H.G. nr.1291/2012: Primarul poate acorda ajutoare e urgență familiilor și persoanelor care se 
află in situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte 
situații deosebite stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. 
 Prezenta metodologie reglementează la nivelul Primăriei Movila 
Banului modalitatea prin care se pot acorda ajutoare de urgență in situații 
deosebite persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința in comuna 
Movila Banului și ale căror venituri nete lunare sun inferioare cheltuielilor 
necesare depășirii situației pentru care solicită ajutorul și care se află in una din 
următoarele situații de vulnerabilitate socio-economică: 
- Au problem grave de sănătate dovedite cu acte medicale, in scopul efectuării 

unor investigații medicale(ex.RMN, CT), analize medicale, intervenții 
chirurgicale, tratamente post-operatorii, achiziționarea unor dispositive de 
mobilitate sau tehnilogii asistative(orteze, proteze, etc) recuperare specifică 
persoanelor incadrate in grade de handicap, diverse terapii recomandate de 
medicul de specialitate și care nu sunt suportate de sistemul asigurarilor 
sociale de sănătate. Dovada necesității se va face in baza recomandarii 
emdicului specialist, insoțită de documente eliberate de autoritățile 
competente din domeniul asigurarilor social de sănătate din care să rezulte că 
acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor de sănătate. Pentru motive 
medicale care au in vedere intervenții chirurgicale/tratamente post-operatorii 
n strainatate, sunt necesare recomandarea medicului specialist, copia actului 
de baza caruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul in strainatate, 
documentele justificative privind cheltuielile necesare traduse de un 
traducător autorizat. Actele medicale doveditoare pot fi, după caz, facture 
proformă, bonuri fiscal/chitanțe, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, 
certificate medicale. Ajutorul se va acorda o singură data pe an, și nu poate 
depăși suma de 5000 lei. Solicitările care vor depăși această sumă vor fi 
supuse aprobării Consiliului Local al comunei Movila Banului, județul Buzău. 

- A decedat o persoană din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o 
familie cu venituri reduse care nu a primit ajutor de deces de la alta instituție. 
Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi după caz, soțul/soția 
supraviețuitori, copilul, parintele tutorele, curatorul, sau persoana care 
dovedește ca a suportat cheltuielile cu inmormântarea. Ajutorul nu poate 
depăși suma de 1500 lei. 

- Locuiesc in condiții improprii unui trai decent, in case degradate ca urmare a 
sărăciei extreme și necesită sprijin pentru imbunătățirea condițiilor de trai, 
pentru repararea locuințelor. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență 



se vor atașa documente din care să reiasă suma necesară cheltuielilor(facturi 
proforme, chitanțe, bonuri fiscale). Ajutorul se acordă o singură data pe an și 
nu poate depăși 5000 lei. Solicitările care vor depăși suma menționată vor fi 
supuse aprobării Consiliului Local al comunei Movila Banului. 

- Au copii care participă la un anumit concurs sau la festivitatea de decernare a 
unui premiu câștigat. Ajutorul se acordă o singură data pe an și nu poate 
depăși 5000 lei. Solicitările care vor depăși suma menționată vor fi supuse 
aprobării Consiliului Local al comunei Movila Banului. 

- Se află in situații de necessitate ca urmare a fistrugetii bunurilor imobile și 
mobile cauzate de incendii sau inundații și din cauza faptului ca au venituri 
inferioare cheltuielilor lunare de strictă necessitate și nu sunt sustinute 
financiar de alti membri de familie, nu pot remedia din surse proprii pagubele 
produse. Justificarea situatiei de necesitate se va efectua prin process-
verbal/hotarari/dispozitii/decizii eliberate de autoritatile competente din 
domeniul prin care se constata existent unei situatii de urgenta de tupul 
incendii sau inundatii. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență se vor 
atasa si documente privind situatia imobilului(ex.extras carte funciara), 
documente privind acoperirea cheltuielilor, cererea, facturi 
proforme/chitante/bonuri fiscale/deize estimative de material. Ajutorul se 
acorda o data pe an si nu poate depăși suma de 10.000 lei. 

- Situația decesului unei persoane in strainatate, pentru repatrierea careia 
familia trebuie sa suporte costuri foarte mari, insa aceasta nu poate sa isi 
indeplineasca obligatiile legale din cauza veniturilor reduse. Ajutorul nu poate 
depasi suma de 10.000 lei. 

 
 Cererile insotite de documentele justificative se analizeaz in ordinea 
inregistratii. Propunerea de acordare a ajutorului de urgenta, precum si a 
cuantumului acestuia se va face de catre personalul din cadrul compartimentului 
de asistenta sociala si autoritate tutelara dupa indentificarea si evaluarea 
nevoilor socio-economice/medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat 
ajutorul financiar. 
 In cazul in care solicitantul refuza sa prezinte actele necesare intocmirii 
dosarului sau informatiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se 
considera ca persoana singura/familia nu indeplineste conditiile de acordare a 
ajutorului de urgenta si cererea se va respinge printr-o instiintare transmisă 
solicitantului. 
 Beneficiarii ajutoarelor de urgenta au obligatia de a prezenta documente 
justificative in termentul stabilit prin dispozitia de primar privind acordarea 
ajutorului, dar nu mai tarziu ziua emiterii dispozitiei de catre primarul comunei. 
 
ACTE NECESARE DOSARULUI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ 

(DUPA CAZ) 
-Buletin/Carte de identitate pentru persoana solicitanta sau membrii familiei. 
-Certificate de nastere 
-Adeverinta eliberata de angajator pentr persoanele care lucreaza. 
-Ultimele cupoane de pensie pentru fiecare persoana pensionara 
-Ultimele cupoane de indemnizatie lunara si buget personal complementar lunar 
pentru persoanele incadrate in grad de handicap. 
-Ultimele cupoane de alicatie de stat, plasamanet, alocatie pentru sustinerea 
familiei, ajutor social sau extrase de cont pentru cei care beneficiara de aceste 
prestatii. 



 
 
-Adeverinta eliberata de unitatile de invatamant pentru copiii care frecventeaza 
cursurile scolare 
-Acte medicale 
-Dovezi privind suportarea cheltuielilor de inmormantare 
-Facturi proforme/chitante/bonuri fiscale/ devize estimative de lucrati pentru 
estimarea cheltuielilor cu material. 
-Procese verbale eliberate de autoritatile competente prin care se cantata 
existent unei situatii de urgenta de tipul incendii, inundatii. 
 
Nu se pot acorda ajutoare de urgenta persoanelor singure/familiilor care detin 
unui sau mai multe din urmatoarele bunuri: 
1.Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor 
gospodaresti. 
2.Terenuri intravilane care depasesc 1500 mp altele decat imprejmuirea locuintei 
si curtea aferenta. 
3.Autoturisme/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor 
adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora. 
4.Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani. 
5.Autoutilitate, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, 
microbuze, depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei(sens in care se va da o 
declarative pe propria raspundere cu privire la falsul in declaratii) 
 
Nu se pot acorda ajutoare de urgenta pentru urmatoarele situatii: 
1.Plata cheltuielilor de intretinere(energie electrica, gaze natural, apa-canal, 
salurizare) 
2.Plata chiriei, restantelor si penalitatilor la plata chiriei. 
3.Amenzi si taxe de orice natura. 
4.Datorii la banci. 
 
 Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita fondurilor bugetare aprobate 
cu această destinație. 
 
 
 
Președinte de ședință, 
Gherghe Alina Florentina 

Contrasemnează, 
Secretar general, 

Ioniță Alexandru Florin 


