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A N U N T 
 
 

In conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, Primaria municipiului Urziceni, 
judetul Ialomita aduce la cunostinta publica initierea «Proiectului de hotarare 
privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate 
in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local conform art.41 din 
Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare». 

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii privind 
proiectul de act normativ pana la data de 09.01.2012 la Primaria municipiului 
Urziceni, str. Calea Bucuresti nr.104, judetul Ialomita, Compartiment Relatii cu 
publicul – inspector Popa Andreea Amelia. 

Incepand cu data de 27 decembrie 2011, persoanele fizice si juridice 
interesate pot consulta proiectul de hotarare pe site – ul Primariei municipiului 
Urziceni, la adresa www.primaria-urziceni.ro. 

Afisat astazi 27.12.2011 impreuna cu proiectul de hotarare insotit de 
referat si ANEXA. 
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        ROMANIA       PROIECT 

 JUDETUL IALOMITA       

CONSILIUL LOCAL AL MUN. URZICENI                       - Initiator –  

   Primar – Sava Constantin 

 

 

HOTARARE 

Privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in 

situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local conform art.41 din Hotararea 

Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI, JUDETUL IALOMITA 

 

Avand in vedere: 
- Raportul Compartimentului Asistenta sociala inregistrat sub nr.34839/27.12.2011   prin care se 

propune adoptarea unei hotarari privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau 
persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local conform 
art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.28 alin.(2),(3) si (5) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.41, art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de cultura, invatamant, sanatate, protectie sociala; 

In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure 
aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local conform art.41 din Hotararea 
Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Situatiile deosebite se identifica conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare si vor avea la baza ancheta sociala efectuata de personalul din cadrul Compartimentului 
Asistenta Socioala 

Art.2. Se revoca prevederile HCL nr.80/31.10.2006. 

Art.3. Primarul, Biroul Administratie Publica Locala prin Compartimentul asistenta 
sociala si Serviciul Buget, finante, prognoze, contabilitate vor duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA  

                     SECRETAR, 

                  ANDREI  CRISTINA 
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Situatii deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor sau 

persoanelor singure conform art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

- persoanele care nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 416/2001 si care nu 

realizeaza venituri permanente, sau au venituri minime pe economie , care au afectiuni 

grave de sanatate, pentru medicamente, spitalizare, ajutoarele acordandu-se persoanelor 

in cauza sau reprezentantilor legali prin casieria unitatii; 

- situatiile familiilor nevoiase care nu isi pot permite sustinerea materiala ce este necesara 

pentru inceperea unui an scolar de catre copiii din cadrul acestor familii; 

- situatiile familiilor in cadrul carora a survenit un deces si sunt in imposibilitatea 

suportarii cheltuielilor de inmormantare ( persoana decedata care nu beneficiaza de 

venitul minim garantat dar sic ea care nu este inclusa in sistemul de asigurari sociale); 

- situatia familiilor care se afla in imposibilitatea de a putea efectua cheltuielile vitale de 

stricta necessitate, cheltuieli ce depasesc bugetul propriu al familiei si a caror neefectuare 

urgenta ar putea duce la pierderea ( inrautatirea) starii de sanatate a familiei; 

- situatia familiilor care nu pot suporta din bugetul propriu cheltuieli ocazionate de 

procurarea tratamentului medicamentos, a internarilor si investigatiilor medicale a 

membrilor sai ( care nu pot fi incadrate in categoria persoanelor cu handicap); 

- situatia familiilor singure care nu isi pot permite efectuarea unor cheltuieli necesare 

asigurarii unui minim de existenta si al caror nivel de trai se afla sub nivelul minim de 

existenta ( persoane care nu beneficiaza de o locuinta proprie si sunt gazduite prin diverse 

adaposturi sau persoane a caror locuinta este atat de degradata incat reprezinta un pericol 

pentru viata locatarilor); 

- alte situatii care vor necesita interventia autoritatii administratiei publice locale. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNEAZA, 

         SECRETAR  

            ANDREI CRISTINA 

 

 

 

 

 

 



 JUDETUL IALOMITA       

PRIMARIA MUN. URZICENI  

Compartiment Asistenta Sociala 

       Nr. 34839/27.12.2011            

 

 

 

REFERAT 

La proiectul de hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau 

persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului 

Local conform art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

Articolul 41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele: “Primarul poate 

acorda ajutoare de urgenŃă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaŃii de 

necesitate datorate calamităŃilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte 

situaŃii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local”. 

Biroul Administratie Publica Locala din cadrul Primartiei mun. Urziceni, prin 

Compartiment Asistenta Sociala considera ca urmatoarele situatii intalnite in practica pot 

fi incluse ca facand parte din categoria altor situatii deosebite, prevazute in articolul de 

lege mai sus mentionat: 

 

- persoanele care nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 416/2001 si care nu 

realizeaza venituri permanente, sau au venituri minime pe economie , care au afectiuni 

grave de sanatate, pentru medicamente, spitalizare, ajutoarele acordandu-se persoanelor 

in cauza sau reprezentantilor legali prin casieria unitatii; 

- situatiile familiilor nevoiase care nu isi pot permite sustinerea materiala ce este necesara 

pentru inceperea unui an scolar de catre copiii din cadrul acestor familii; 

- situatiile familiilor in cadrul carora a survenit un deces si sunt in imposibilitatea 

suportarii cheltuielilor de inmormantare ( persoana decedata care nu beneficiaza de 

venitul minim garantat dar sic ea care nu este inclusa in sistemul de asigurari sociale); 

- situatia familiilor care se afla in imposibilitatea de a putea efectua cheltuielile vitale de 

stricta necessitate, cheltuieli ce depasesc bugetul propriu al familiei si a caror neefectuare 

urgenta ar putea duce la pierderea ( inrautatirea) starii de sanatate a familiei; 

- situatia familiilor care nu pot suporta din bugetul propriu cheltuieli ocazionate de 

procurarea tratamentului medicamentos, a internarilor si investigatiilor medicale a 

membrilor sai ( care nu pot fi incadrate in categoria persoanelor cu handicap); 

- situatia familiilor singure care nu isi pot permite efectuarea unor cheltuieli necesare 

asigurarii unui minim de existenta si al caror nivel de trai se afla sub nivelul minim de 

existenta ( persoane care nu beneficiaza de o locuinta proprie si sunt gazduite prin diverse 

adaposturi sau persoane a caror locuinta este atat de degradata incat reprezinta un pericol 

pentru viata locatarilor); 



- alte situatii care vor necesita interventia autoritatii administratiei publice locale. 

 
    

Conform art.42 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, “ DispoziŃia primarului de acordare a 

ajutoarelor de urgenŃă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a 

persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de 

asistenŃă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de 

asistenŃă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului 

ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 38, prin care se 

certifică situaŃiile de necesitate sau, după caz, situaŃiile deosebite în care se află familiile 

ori persoanele singure. 

 Sumele de bani acordate cu titlu de ajutor de urgenŃă ( cuantumul ajutorului de 

urgenta) acordate familiilor sau persoanelor singure variaza in functie de gravitatea 

situatiei prezentate si sunt suportate din bugetul local.    

Avand in vedere cele mentionate mai sus propunem ca aceste situatii concretizate sa 

fie aprobate prin Hotararea Consiliului local ca fiind situatii deosebite conform art.41 din 

Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

Sef birou Administratie Publica Locala 

Lupascu Georgeta 

 

 


