
 

                                                                       H O T A R A R E 

privind stabilirea situatiilor de necesitate,a situatiilor deosebite,in care se afla familiile sau persoanele 

care locuiesc pe raza comunei Buturugeni,care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta,precum si 

procedura si conditiile de acordare a acestora,in conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI; 

Avand in vedere : 

-referatul de aprobare nr.5384/12.10.2021 

-raportul de specialitate nr.5385/12.10.2021 

-avizul comisiei de specialitate nr.5642/28.10.2021 

-prevederile art.28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

-prevederile art.41 din HG nr.50/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

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

-prevederile art.129 aliniat 2,litera d,aliniat 7,litera b din OUG nr.57/2001 privind Codul administrativ ,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art.196 aliniat 1 litera a din OUG nr.57/2001 privind Codul administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

        

                                                                     H O T A R A S T E: 

Art.1-Se aproba stabilirea situatiilor de necesitate,precum si a situatiilor deosebite care justifica 

acordarea ajutoarelor de urgenta,in bani si in natura,familiilor sau persoanelor care locuiesc pe raza 

comunei Buturugeni,in conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu 

modificarile si completarile ulterioare,conform anexei l,care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2-Se aproba stabilirea procedurii si a conditiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si a ajutoarelor 

de inmormantatre,conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare 

Art.3-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primar prin aparatul de 

specialitate si comunicate Institutiei Prefectului de catre secretarul general uat. 

 

                                                                                                              Contrasemneaza, 

                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR GENERAL UAT, 

                       Petre Florin                                                                     Stan Dumitru 

 

 

 

 

 

Buturugeni 

Nr.45/28.10.2021 

 

 

 



 

 

                                                                                                   ANEXA  1 LA HCL NR.45 DIN 28.10.2021 

 

 

Situatiile de necesitate si situatiile deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta,familiilor 

sau persoanelor care locuiesc pe raza comunei Buturugeni,in conformitate cu Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

Primarul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu poate dispune acordarea de ajutoare de urgenta ,in bani 

sau in natura,familiilor sau persoanelor care se afla in urmatoarele situatii de necesitate: 

 

1.Calamitati naturale: 

2.Incendii: 

3.Accidente: 

4.Epidemii: 

5.Epizootii: 

6.Deces 

7.Alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevazute,stabillite prin dispozitia primarului 

 

 

 

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                                               SECRETAR GENERAL UAT, 

                   Petre Florin                                                                      Stan Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Anexa nr.2 la HCL nr.45 din 28.10.2021 

 

    

Procedura si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta a ajutoarelor de inmormantare 

 

 

Procedura stabileste acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor care locuiesc pe raza 

comunei Buturugeni care se afla in situatii de necessitate ca urmare a unor calamitati 

natural,incendii,accidente,epidemii,epizootii,precum si in alte situatii deosebite care pot duce la aparitia 

sau sporirea riscului de excluziune sociala,inclusiv in caz de deces in tara sau strainatate si ajutoarelor de 

inmormantare in cazul unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social,al persoanei singure de 

ajutor social,precum si al persoanei fara venituri sau cu venituri reduse in conformitate cu Legea 

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

Registratura institutiei primeste si inregistreaza cererea si declaratia pe propria raspundere de acordare 

a ajutorului de urgenta sau a ajutorului de inmormantare,insotita de acte doveditoare 

Actele mecesare care trebuiesc depuse impreuna cu cererea si declaratia pe proria raspundere sunt: 

-copie act identitate solicitant 

-copie acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieste(dupa caz) 

-acte din care sa rezulte incadrarea,potrivit legii,in categoria persoanelor cu handicap(acolo unde este 

cazul) 

-certificat fiscal privind bunurile aflate in proprietate(cladiri,terenuri,autoturisme) 

-taloane de plata/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizatie cu caracter permanent din 

luna anterioara/curenta depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta(unde este cazul) 

-adeverinta eliberata de angajator cu venitul net realizat din luna anterioara/curenta depunerii cererii 

pentru acordarea ajutorului de urgenta 

-acte medicale din care sa rezulte starea de sanatate a solicitantului/membrii de familie(dupa caz) 

precum si retete,trimiteri prescrise de medical specialist. 

-documente doveditoare privind cheltuielile cu inmormantarea(dupa caz) 

-alte documente justificative care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului. 

Dupa primirea cererii si declaratiei pe propria raspundere a solicitantului compartimentul de asistenta 

sociala efectueaza Ancheta sociala in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cecerii si 

declaratiei pe propria raspundere. 

Se intocmesc raportul si dispozitia de acordarea a ajutorului de urgenta sa a ajutorului de inmormantare 

sau de respingere a cererii. 

Dispozitia primarului comunei Buturugeni se comunica solicitantului in termen de 5 zile de la data 

emiterii acesteia. 

Cuantumul ajutorului se va stabili prin dispozitia primarului,in limita sumelor aprobate in bugetul local la 

capitolul 68.02. subcapitolul 68.02.50.50.57.02.01-ajutor social 

Ajutoarele de urgenta se acorda o singura data intr-o perioada de 12 luni. 

Ajutoarele pot fi acordate si in completarea celor care sunt aprobate de Guvernul Romaniei. 

In situatia aprobarii cererii,ajutoarele se achita prin caseria institutiei cu dispozitie de plata. 

                 

                PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   SECRETAR GENERAL UAT, 

                          Petre Florin                                                                         Stan Dumitru 



 


