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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind  stabilirea  criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de  urgenţă,  în baza 
 Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare  

 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordainara din data de…….08.2019; 
           Având în vedere raportul comparimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului , înregistrat sub nr. 1939 din 15.07..2019referatul de aprobare a primarului 
comunei Tiream nr.2109 din 15.07.2019, avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 ale 
Consiliului local  al comunei Tiream, 
 În conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) şi alin.(4) din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art.41 , 
art.46 şi  a art. 47  din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice   de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu 
modificările şi  
completările ulterioare; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
        În temeiul prevederilor art.129  alin.(2)  lit.d), alin(7) lit.b) precum şi ale art..139 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
      
 Art.1. -  Consiliul local al comunei Tiream, stabileşte criteriile de acordare a ajutoarelor 
de urgenţă , conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 Art.2. - Consiliul local al comunei Tiream ,stabileşte metodologia de acordare a 
ajutoarelor de  urgenţă , conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
 Art.3. - Prezenta hotărâre intră în aplicare începând cu data de 01.09.2019, data de la 
care HCL.nr.25 din 25.07.2012 îşi încetează aplicabilitatea. 
 Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
:primarul comunei Tiream, consilierul  cu atribuţii de asistentă socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream. 
 Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică cu : primarul comunei Tiream, consilierul  cu 
atribuţii de asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, 
Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare,  Cetăţeni, prin afişare la avizierul  Primariei ,se 
publică pe site-ul :www.tiream.ro 

Tiream, la 31 iulie 2019 
 
 

                   Iniţiator proiect,                                                   Avizează, pentru legalitate 
                           PRIMAR ,                                                        Secretarul comunei Tiream                                                       
                      dl. Nicolae  TAR                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A                                                         Anexa nr.1, la PROIECT  

JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA TIREAM 

Nr.2118  din 31.07.2019 

 
 
 

     

Criteriile 
 de acordare a ajutoarelor de urgenţă,  în baza Legii nr.416/2001 privind  venitul 

minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare  
 
 
 Ajutoarele de urgenţă  se acordă în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie în 
bugetul local, familiilor  sau persoanelor singure cu domiciliul/reşedinţa pe raza comunei 
Tiream, care se află în una din următoarele situaţii : 
            1. accidente care duc la distrugerea unor bunuri(casă de locuit, anexe 
gospodăreşti,gard)  
provocate de calamităţi naturale (cutremure,incendii, furtuni, alunecări de teren, căderi de 
arbori, grindină) în funcţie de gravitatea acestora , până la suma de 5.000 lei 
             2.care se confruntă cu probleme grave de sănătate , care necesită tratamente 
medicale  
de lungă durată , intervenţii chirurgicale complicate, şi care se află în imposibilitatea de a-şi 
achiziţiona medicamentele şi /sau dispozitivele medicale necesare  datorită lipsei sau 
insuficienţei veniturilor pe care le realizează,  până la suma de 5.000 lei, iar în cazuri 
excepţionale până la suma de 10.000 lei ;  
             3.în cazul decesului ambilor părinţi când copiii minori sunt daţi în plasament  familial ,la 
familii cu venituri mici , până la suma de 5000 lei ; 
              4.în cazul decesului persoanei singure sau al unei persoane dintr - o familie   cu 
venituri mici,când persoana decedată nu a avut  asigurate contribuţiile  la fondul asigurărilor 
sociale  şi de sănătate , urmaşii sau aparţinătorii acesteia  neputând benefiocia de ajutorul  de 
înmormântare din partea altor instituţii, cu condiţia prezentării documentelor justificative care 
să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie , până la suma  de 1.500 lei; 
              5. cu venituri mici, care nu se încadrează în prevederile Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi care se află în situaţii de 
dificultate ori vulnerabilitate , care pot duce la marginalizare sau ecluziune socială, până la 
suma de  1.500 lei ;  
   6.în cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al 
persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor 
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acorda unei singure 
persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, 
moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeşte ca a 
suportat cheltuielile cu înmormântarea., până la suma de 1. 500 lei ;  
              Ajutorul de urgenţă se va acorda în vederea înlăturării situaţiei deosebite în care se 
poate                 afla o familie sau o persoană singură la un momentdat. 
 

Tiream, la 31  iulie 2019 
 

                   Iniţiator proiect,                                                Avizează, pentru legalitate 
                           PRIMAR ,                                                        Secretarul comunei Tiream                                                       
                      dl.  Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A                                                         Anexa nr.2, la PROIECT  

JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA TIREAM 
 - P R I M A R - 
Nr.2118 din 31.07.2019 
 

Metodologia  
de acordare a ajutoarelor de  urgenţă,  în baza Legii nr.416/2001 privind  venitul 

minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare                                                                                              
 
 

 Acordarea ajutorului de urgenţă şi cuantumul acestuia , se stabilesc prin dispoziţia 
primarului comunei Tiream, care are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a 
persoanei singure, precum şi a anchetei sociale efectuată de persoana  cu atribuţii de 
asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, prin care 
se certifică situaţiile de necesitate sau după caz , situaţiile deosebite în care se află familiile ori 
persoanele singure. 
 
 Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgenţă va fi însoţită , în funcţie de 
fiecare caz în parte de  următoarele documente : 

1. actele  de identitate ale tuturor membrilor de familie(B.I.,C.I.,C.I.P.); 
2. certificat de naştere  şi de căsătorie ,după caz (copie conform cu originalul); 
3. certificat de deces, după caz (copie conform cu originalul); 
4. dovezi de venit(adeverinţe de  salarizare, cupon de pensie,talon alocaţie,etc.); 
5. adeverinţă  eliberată de Administraţia Financiară din care să rezulte că aveţi(sau nu 

aveţi) venituri din activităţi independente ; venituri din cedarea folosinţei bunurilor ; 
venituri din investiţii; venituri din activităţi agricole , venituri din premii şi jocuri de 
noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare  din patrimoniul personal şi al 
dezmembrămintelor acestuia ; venituri din alte surse; 

6. hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului , 
potrivit legii, 

7. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 
8. certificatul de încadrare în grade handicap, eliberat  potrivit legii, de către Comisia de 

evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi/copiii, respectiv acte atestă 
încadrarea în gradul I sau II de invaliditate , pentru persoanele aflate în întreţinere; 

9. procesul – verbal de constatare a incendiului /efectelor calamităţilor  naturale, 
eliberat de autorităţile competente, potrivit legii; 

10. adeverinţe de elev sau de student, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară  
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă; în adeverinţa de elev sau de 
student se va  menţiona dacă acesta beneficiază de bursă , tipul şi cuantumul 
acesteia; 

11. facturi fiscale însoţite de chitanţe , în original, pe numele celui care face solicitarea , 
care să reflecte cheltuielile de înmormântare; 

12. acte medicale doveditoare ale stării de sănătate(bilete de internare – externare din 
spital, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacităţii de 
muncă , reţete sau tratamente prescrise de  medicul specialist, buletine de analize , 
scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate,  specificându - se 
diagnosticul şi tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului,etc.) ; 

13. orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgenţă.                     
 
 
 
 
 
 



 
 
 Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgenţă se va depune la 
compartimentul juridic,resurse umane ,autoritate tutelară şi asistenţă socială , respectiv 
se va preda persoanei cu atribuţii de asistentă socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tiream. 
               Persoana cu atribuţii de asistentă socială din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Tiream  verifică şi confruntă datele înscrise în cereri cu actele 
doveditoare , prin efectuarea de anchete sociale  la domiciliul /reşedinţa  solicitanţilor de 
ajutoare de urgenţă. 
 În cuprinsul anchetei sociale se va certifica situaţia de necesitate  sau după caz 
situaţia de urgenţă în care se află  familia sau persoana singură. 
 În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii  
dosarului sau informaţiile necesare  pentru realizarea anchetei sociale , se consideră că 
persoana/ familia nu îndeplineşte condiţiile necesare  pentru acordarea ajutorului de 
urgenţă ,solicitat. 
 După efectuarea anchetei sociale  persoana cu atribuţii de asistentă socială din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream  , va analiza fiecare dosar 
şi va face propuneri  primarului comunei Tiream, de acordare  sau de respingere a 
solicitărilor de acordare a ajutorului de urgenţă. 
 Cuantumul ajutorului de urgenţă se va stabilii prin dispoziţia primarului , în limita 
sumelor  aprobate în bugetul local. 
 
 

Tiream, la 31 iulie 2019 
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                           PRIMAR ,                                                        Secretarul comunei Tiream                                                       
                      dl.  Nicolae TAR                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
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