
R O M Â N I A
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea situatiilor deosebite si procedura de

acordare a ajutoarelor de urgenta

Consiliul local Bărcănești, județul Ialomița
Avand în vedere :
-referatul de aprobare al  primarului nr.1452/04.05.2021
-referatul de specialitate   nr.1456/04.05.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.1683/20.05.2021
-prevederile  art.28  alin  (2)  din  Legea  nr.416/2001  privind  venitul  minim  garantat
modificata si completata
-prevederile  art.41  din  H.G  nr.50/2011 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare a Legii nr.416/2001 –modificata si completata
          In temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit’d’ , alin (7) lit’b’, ‘c’ respectiv  art.139
alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ș T E :

      Art.1-alin(1) Se aproba Regulamentul  privind stabilirea situatiilor  deosebite si
procedura  de  acordare  a  ajutoarelor  de  urgenta  ,  conform  anexei  care  face  parte
integranta din prezenta hotarare.
                     (2)  Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin dispoziția
primarului, în limita sumelor aprobate în bugetul local.
      Art.2-Cuantumul ajutorului ce reprezinta o parte din cheltuielile cu înmormântarea
în cazul decesului unui beneficiar de ajutor social , conform prevederilor art.28 alin (4)
din  Legea  nr.416/2001  ,  se  va  stabili   prin  dispoziția  primarului,în  limita  sumelor
aprobate în bugetul local. 
       Art.3-La data adoptarii prezentei hotarari se abroga HCL nr.15/29.03.2013 si HCL
nr.18/30.09.2016. 
       Art.4- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta prin afisare la sediul Primariei
comunei Barcanesti , precum si in celelalte spatii special amenajate de pe raza comunei
si pe site-ul www.primariabarcanesti.ro
       Art.5-  Primarul  comunei  prin   compartimentul  de  specialitate,  va  aduce  la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                            Presedinte sedinta ,
                           Popa Daniel                                                 Contrasemneaza

                                                                                         Secretar general comuna
                                                                                          Radu Teodor Liviu

Nr.33
Din 26.05.2021 



CONSILIUL LOCAL BARCANESTI                     Anexa la HCL Nr.33/26.05.2021
R E G U L A M E N T 

privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a
ajutoarelor de urgență din bugetul local

1.Ajutoarele de urgenta se pot acorda in limita fondurilor alocate in acest
scop  de  la  bugetul  local  ,  familiilor  sau  persoanelor  singure  cu  domiciliul  in
comuna Barcanesti, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
           a) se afla in una din situatiile deosebite enumerate la punctul 2 
           b) venituri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru
depasirea situatiilor deosebite, 
           c) nu au beneficiat in cursul anului calendaristic de un alt ajutor de
urgenta, acordat in temeiul prezentei hotarari 

          2.Situatii deosebite in care se acorda ajutoare de urgenta

a) probleme medicale deosebite certificate in acest sens de medic specialist
(  efectuarea  de  operatii  chirurgicale,  investigatii  medicale  de
specialitate ,tratamente , achizitionarea de dispozitive medicale)

b) decesul unui membru al familiei  care nu beneficiaza de ajutor social si
nici de ajutor legal de inmormantare  

3.Ajutorul  de  urgenta  se  acorda  prin  dispozitia  Primarului  comunei
Barcanesti,  care  are  la  baza  solicitarea  scrisa  a  unui  membru  de  familie  sau
persoanei singure, precum si o evaluare, sub forma anchetei sociale efectuate de
compartimentul de asistenta sociala  , prin care se recomanda ajutorul in vederea
depasirii situatiei deosebite in care se afla familiile ori persoanele singure.

4.Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgenta va fi insotita , in
functie de fiecare caz in parte , de urmatoarele documente:

a) acte de identitate ale tuturor membrilor  de familie  sau certificate de
nastere , pentru minorii cu varsta sub 14 ani;

b) certificat de casatorie ;
c) certificat de  deces;
d)dovezi ale veniturilor curente( adeverinte de salariat, cupon pensie, talon

alocatie etc) inclusiv ale  veniturilor din alte surse;
e) acte medicale doveditoare ale starii de sanatate ( bilete de internare-

externare din spital, certificate de incadrare in grad de handicap, decizii privind
capacitatea  de  munca,  retete   sau  tratamante  prescrise  de  medic
specialist,buletine de analiza, scrisoare medicala eliberata de medic de specialitate
in care se specifica diagnosticul, tratamantul propus, durata tratamantului, etc);

f)orice alte acte sau documente pe care solicitantul ajutorului de urgenta le
considera necesare pentru acordarea acestui tip de ajutor .



5.Dosarul  intocmit pentru acordarea ajutorului de urgenta se va depune la
compartimentul  asistenta  sociala   ,iar  in  vederea  completarii  acestui  dosar  ,
personalul de specialitate va oferi consultanta competenta.Dupa analiza dosarului
complet , in baza anchetei sociale , se va realiza evaluarea finala ce va cuprinde si
recomandarile asupra situatiei, precum si propunerile de aprobare sau respingere
a  solicitarilor  de  acordare  a  ajutoarelor  de  urgenta,  prin  ancheta  sociala
certificandu-se situatia deosebita in care se afla familia sau persoana singura.

6.In  cazul  in  care solicitantul  refuza sa  furnizeze  toate actele  necesare
intocmirii dosarului sau informatiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se
considera ca familia /persoana  nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului
de urgenta.

7.In maxim 30 de zile de la primirea ajutorului de urgenta , beneficiarul va
face dovada cheltuirii  sumelor primite cu titlu de ajutor de urgenta , in scopul
pentru care au fost acordate, in functie de situatie , in caz contrar, se va proceda
la recuperarea in conditiile legii a sumelor acordate.

               Presedinte sedinta,                                  Secretar,
          Popa Daniel                                   Radu Teodor Liviu 
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