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REFERAT  DE SPECIALITATE  

La proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr.7/31.01.2017 

privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în 

temeiul Legii nr.416/2001, actualizată    

 

Având în vedere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al iniţiatorului Primar 

Moraru Anastase nr. 1640 / 06.02.2023, vă aduc la cunoştinţă următoarele: 

 

 Acordarea ajutoarelor de urgență are la bază principiul solidarității sociale, potrivit 

căruia comunitatea participă la sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile care necesită 

suport și intervenție specializată pentru depășirea unor situații de dificultate. 

Ajutorul de urgență reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din 

bugetul local în conformitate cu prevederile art.28, alin.1 din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, modificată și completată, acordat persoanelor care se află în situații de necesitate 

cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, 

datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială sau la 

agravarea situației de vulnerabilitate în care se află. 

Procedura și mijloacele de acordare trebuie să respecte criteriul tratamentului egal, 

respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a facilităților, măsurilor și acțiunilor, astfel încât 

orice persoană care traversează o situație deosebită, de dificultate să poată fi ajutată. 

Pentru sprijinirea anumitor categorii de beneficiari a fost aprobată de către Consiliul local 

al orașului Isaccea H.C. L. Nr.7/2017, modificată de H.C.L. nr. 20 din 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 în temeiul Legii nr.416/2001, actualizată. 

 

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește  condițiile legale 

pentru a fi supus aprobării Consiliului local al orașului Isaccea, astfel: 

 

- Prevederile  art.28, alin.1,2,3,5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare: 

”art.28 

(1)Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau 

persoanelor care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, 

incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce la 

apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în 

străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde şi procedura şi/sau 

condiţiile de acordare. 

 (2)Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria 

răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin 
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care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se 

află familiile sau persoanele singure. 

(3)În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară 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 acordă unei singure persoane, care poate fi, 

după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile 

dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu 

înmormântarea.  

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se suportă din bugetul 

local…” 

 

- Prevederile art.41-44 din H.G. nr.50/2011 privind aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

”Art. 41 

Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de 

necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii 

deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 42 

Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui 

membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul 

serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al 

compartimentului de asistenţă 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 situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află 

familiile ori persoanele singure. 

Art. 43 

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 41 se suportă din bugetele 

locale. 

Art. 44 
Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda în bani şi/sau în natură.” 

 

- Prevederile art.9, alin.1,li.a, art.11, lit.c, art.15, alin.3 din  Legea nr.292/2011 a 

asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare conform cărora: 

Art. 9 

(1)Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel: 

a)beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune 

socială; 

b)beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei; 

c)beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale; 

d)beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite. 

(2)Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii, indemnizaţii, 

ajutoare sociale şi facilităţi. 

Art. 11 
Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune 

socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi pot cuprinde 

următoarele categorii principale: 

a)ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populaţie 

aflate în risc de sărăcie; 

b)ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri 

individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară; 

c)ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, acordate pentru 

situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.; 

d)burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din 

bugetul de stat şi/sau din bugetele locale; 

e)ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de 

sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, susţinute din bugetul 
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de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite şi alte 

materiale necesare în procesul de educaţie; 

f)ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care au obţinut 

protecţie subsidiară în România, în condiţiile prevăzute de lege; 

g)facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi 

informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege. 

Art. 15 
(1)Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale 

sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 

(2)Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice centrale, direct 

sau prin instituţiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură şi reprezintă 

măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi 

copilului, promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale. 

(3)Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale se 

stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare celor prevăzute la alin. (2), susţinute 

din bugetele locale. 

 

- Prevederile art.1  din  H.G. nr. 1447 /2022 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe țară garantat în plată; 

- Prevederile art. IX  din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal bugetare, 

prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

 

- Prevederile  art.129, alin2, lit.d, alin.7, lit.b din   din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, conform cărora Consiliul local asigură cadrul legal pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

 

                                             

     DIRECTOR EXECUTIV, 

             Dogaru Elena      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


