
PROIECT DE 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, 17.02.2021 
 
 
 
Inițiator, 
Primar, 
Moise Dorin Romică 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general,  

Ioniță Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


