
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22/09.02.2023 
privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor 

deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001  

 

Ing. Anastase MORARU, primarul orasului Isaccea,  

 

 Având  în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 1640 din 06.02.2023, a inițiatorului proiectului - primarul orasului 

Isaccea, dl. Anastase MORARU, privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la H.C.L. 

nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în 

temeiul Legii nr.416/2001; 

 Referatul  de necesitate  nr.1639 din 06.02.2023, al Direcției de asistenta Sociala, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea ; 

H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de 

urgență în temeiul Legii nr.416/ 2001 ;  

 

 Ținând cont de prevederile : 

 -art.28 alin.(1) si alin.(2)  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 -art.41-44 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; 

 -art.9 alin.(10 lit.a) art.11 lit.c), art. 15 alin.(3), art. 16 și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a 

asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.3 din Legea nr.116/2002 privind marginalizarea și combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare  

- art.84 alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 

În temeiul art.129 alin. (2)  lit.d) ali alin.(7) lit.b),  art.136 alin.(1-4), art. 139 alin.(1)  şi art. 196 

alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile  ulterioare, ; 

               

PROPUN : 

     

  Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor 

deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001, actualizată, 

conform Anexei  la prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Incepand cu data emiterii prezentei HCL nr.20/ 28.02.2022 privind modificarea anexei 

nr.1 la  H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării 

ajutoarelor de urgență, își înceteaza aplicabilitatea. 

 

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în 

vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001,  rămân neschimbate.  

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL TULCEA, ORAS  ISACCEA 

-PRIMAR- 

 
Str. 1 Decembrie ,Nr .25 ,  

Tel. 0240/506600,Fax 0240/506623 

E-mail:secretarisaccea@gmail.com; ww.isaccea.ro 

 
 



 

 Art.4. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea prezentei in conformitate cu 

prevederile art.136 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările ulterioare, 

Direcției de asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oreasului Isaccea, și 

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Isaccea, nr.1 , nr.2 si nr.3, și  va fi 

adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și  publicare pe site-ul propriu-Primăriei 

Orașului Isaccea, www.isaccea.ro–Monitorul Oficial, prin grija persoanei responsabile. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate 

absoluta) 

8 

 

 

INIȚIATOR,                        AVIZAT DE LEGALITATE,      
                         PRIMAR,            SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI, 

               Ing. Anastase  MORARU                   jr. Elena BURADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isaccea.ro/


 

Anexă la P.H.C.L. nr._22_din___09.02.2023____ 

SITUAȚII DEOSEBITE ÎN CARE PRIMARUL ORAȘULUI ISACCEA 

POATE ACORDA AJUTOARE DE URGENȚĂ 

 

Nr. 

Ctr. 

Descrierea situației deosebite în 

care se acordă ajutorul de 

urgență 

Categorii de 

persoane 

Cuantumul 

ajutorului de 

urgență 

1 În situații de necesitate datorate 

calamităților naturale, 

incendiilor, accidentelor 

Persoane 

singure/familii cu 

venitul de până la 

1200lei pe membru 

de familie 

Produse/servicii în 

valoare de 1000 lei 

2 În situații de boală pentru 

intervențiile medicale ale căror 

costuri nu sunt acoperite sau 

compensate parțial de Casa de 

Asigurări de Sănătate 

Persoane 

singure/familii cu 

venitul de până la 

1200lei pe membru 

de familie 

Produse/servicii în 

valoare de 700 lei 

3 În situații de boală pentru 

materiale sanitare, tratamente de 

specialitate, investigații 

medicale și cheltuieli legate de 

efectuarea acestora (transport) 

ale căror costuri nu sunt 

acoperite sau compensate parțial 

de Casa de Asigurări de 

Sănătate 

Persoane 

singure/familii cu 

venitul de până la 

1200lei pe membru 

de familie 

Produse/servicii în 

valoare de 700 lei 

4 Pentru acoperirea unor 

cheltuieli legate de efectuarea 

unor cheltuieli legate de 

efectuarea documentației 

tehnice și a acordurilor necesare 

pentru introducerea în 

gospodărie a utilităților necesare 

asigurării unui nivel minim al 

calității vieții membrilor din 

familie 

Persoane 

singure/familii cu 

venitul de până la 

1200lei pe membru 

de familie 

Produse/servicii în 

valoare de 1000 lei 

5 În cazul decesului unei 

persoane, fără aparținători sau al 

unei persoane provenită dintr-o 

familie cu venituri sub salariul 

minim pe economie care nu-și 

pot permite acoperirea unor 

cheltuieli minime necesare 

înmormântării 

Persoane 

singure/familii cu 

venitul de până la 

1200lei pe membru 

de familie 

Produse/servicii în 

valoare de 700 lei 

6 În alte cazuri excepționale Persoane Produse/servicii în 



imprevizibile la data adoptării 

prezentei hotărâri 

singure/familii cu 

venitul de până la 

1200lei pe membru 

de familie 

valoare de 700 lei 

7 Cazurile menționate la pct. 1-5 

pentru sume ce le depășesc pe 

cele aprobate 

- Sumă stabilită prin 

Consiliul Local 

8 În alte cazuri care necesită 

ajutor de urgență acordat în 

natură, conform anchetei sociale 

întocmite de D.A.S. Isaccea 

Persoane 

singure/familii cu 

venitul de până la 

1200lei pe membru 

de familie 

Produse/servicii în 

valoare de 700 lei 

 

 

 


