
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                                       

 PROIECT
H O T Ă R Â R E

    privind  acordarea ajutoarelor  de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure,
la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA

        
 Consiliul Local al  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

    Având în vedere:

�

prevederile  art. 28 alin.  (2) şi alin. (5) din  Legea nr. 416 din 18 iulie 2001  privind venitul minim garantat,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

�

prevederile art. 41- 44 din H.G.  nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

�

 prevederile art.9,  art. 10, art.15 alin. (3) şi art. 16 – 18 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
Examinând:

  -  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregi strată sub 
nr. 401 din 19.02.2013;
   -  raportul  nr. 400 din 19.02.2013 al compartimentului asistenţă socială;
   -  raportul nr.  402 din 19.02.2013  al comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin.  (6)  lit. a)  pct. 2,  art. 45  alin.(2) lit. a) şi art. 115 alin. (1)  lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

    Art. 1 - Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care  se pot acorda  ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, 
altele decât  situaţiile de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor şi   accidentelor,  la nivelul comunei GHEORGHE 
DOJA, judeţul IALOMIŢA, astfel:

1. Familii sau persoane singure care se confruntă cu  probleme grave de sănătate ce necesită tratamente medicale de lungă 
durată, intervenţii chirurgicale şi care se află în imposibilitatea de a-şi achiziţiona medicamentele şi/sau dispozitivele 
medicale necesare, din cauza  lipsei veniturilor;

2. Decesul ambilor părinţi ai unuia sau a mai multor  copii minori;
3. Familii sau persoane singure care se află în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, ce pot duce la marginalizare sau 

excluziune socială.
Art. 2 - (1) Dreptul la ajutorul de urgenţă se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului familiei 

sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.
    (2) Cererea este formularul tipizat care conţine date privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, 
bunurile deţinute, date referitoare la situaţia educaţională şi profesională a acestora, precum şi informaţii referitoare la nevoile  
speciale şi situaţiile particulare în care aceştia se află  şi va fi   însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind 
componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură,  actele care să ateste  una dintre situaţiile de 
necesitate sau situaţiile deosebite în care se află solicitantul precum şi de orice alte documente privind situaţia membrilor familiei, 
prevăzute de lege.

(3)  Se aprobă modelul formularului  de  cerere de solicitare a ajutorului de urgenţă,   conform  anexei  ce face parte 
integrantă din prezenta.  
            Art. 3 - (1) Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate  
datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru  situaţiile deosebite stabilite prin hotărârea consiliului 
local. 
    (2) Cererea, însoţită de documentele justificative, se depune şi se înregistrează la compartimentul de asistenţă socială din 
cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei în a cărei rază teritorială domiciliază, îşi are reşedinţa sau, după caz, 
locuieşte/trăieşte  familia  ori  persoana singură care solicită  ajutorul  de urgenţă,  unde se procedează la  verificarea îndeplinirii 
condiţiilor de acordare a ajutorului de urgenţă, pe baza documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a informaţiilor furnizate de 
celelalte baze de date deţinute de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a altor proceduri stabilite de 
lege, prin efectuarea unei anchete sociale prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se 
află familiile ori persoanele singure. 
    (3) Soluţionarea cererii privind acordarea dreptului se face prin Dispoziţia emisă de Primarul comunei.
    Art. 4 – (1) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă  se suportă din bugetul local.
     (2) Ajutoarele de urgenţă  se pot acorda în bani şi/sau în natură.

Art. 5 -  La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu nr. 15 
din 11.04.2011, îşi încetează aplicabilitatea.
   Art. 6 -  Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, primarului comunei Gheorghe Doja şi va fi  
adusă la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului local al  comunei Gheorghe Doja si pe site-ul www.gheorghedojail.ro  .  
                        Primar,                                                                    Avizat  pentru legalitate                                           

        Ion Mihai                                                                                                      Secretar,
                                                              Praf Monica
Nr. 11
Iniţiată  la Gheorghe Doja
Astăzi,  19.02.2013

http://www.gheorghedojail.ro/


  
ANEXĂ la pr. H.C.L.  nr. 11 din 19.02.2013

 DOMNULE PRIMAR,

 Subsemnatul(a), ......................................................................., domiciliat(ă) în comuna 
Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  str......................................,  nr.  ..............,   vă  rog  să-mi 
aprobaţi un ajutor de urgenţă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  motivat de (nevoile speciale şi situaţiile particulare) : 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

fiindu- mi necesar pentru:
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

În sprijinul cererii mele anexez următoarele documente:
1). Documente  privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, 

bunurile deţinute,  situaţia educaţională şi profesională a acestora;
2). Documente privind atestarea   situaţiei de necesitate/ situaţiei deosebite în care se 

află familia/persoana singură.

Data:                                                                                                    Semnătura,

        Domnului Primar al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa       

      
  Primar,                                                           Avizat  pentru legalitate       

          Ion Mihai                                                                                 Secretar,
                                                       Praf Monica               



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi
                familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

                    Nr.  402 din 19.02.2013

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

  privind acordarea ajutoarelor  de urgenţă 
familiilor sau persoanelor singure,

la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA

Comisia  pentru  activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţia copilului,

Având în vedere:

�

prevederile  art. 28 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

�

prevederile  art.  41-  44  din  H.G.   nr.  50  din  19  ianuarie  2011  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

�

prevederile art.9,   art.  10, art.15 alin.  (3) şi  art.  16 – 18 din Legea nr.  292/2011 a asistenţei 
sociale; 

Examinând:
  -  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator,  
înregistrată sub nr. 401 din 19.02.2013  ;
   -   raportul  nr.  400  din  19.02.2013  al  compartimentului  asistenţă  socială  din  cadrul  aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
   

Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre  privind acordarea ajutoarelor  de 
urgenţă  familiilor sau persoanelor singure, la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA.

Pentru care am încheiat prezentul.

                 Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, protecţia copilului,



                         ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
                 Nr.  400 din 19.02.2013

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri

  privind acordarea ajutoarelor  de urgenţă 
familiilor sau persoanelor singure,

la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA

  Având în vedere:

�

prevederile  art. 28 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

�

prevederile  art.  41-  44  din  H.G.   nr.  50  din  19  ianuarie  2011  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

�

prevederile art.9,   art.  10, art.15 alin.  (3) şi  art.  16 – 18 din Legea nr.  292/2011 a asistenţei 
sociale; 

    
    Propun  adoptarea  unei  hotărâri  referitoare  la  acordarea  ajutoarelor   de  urgenţă   familiilor  sau 
persoanelor  singure,  la  nivelul  comunei  GHEORGHE  DOJA,  judeţul  IALOMIŢA,  stabilindu-se 
următoarele:

I. Situaţiile deosebite pentru care  se pot acorda  ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, 
altele  decât  situaţiile de necesitate  datorate  calamităţilor  naturale,  incendiilor şi   accidentelor,  la  nivelul 
comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA, astfel:
1.Familii  sau persoane singure care se confruntă cu  probleme grave de sănătate ce necesită tratamente 
medicale  de  lungă  durată,  intervenţii  chirurgicale  şi  care  se  află  în  imposibilitatea  de  a-şi  achiziţiona 
medicamentele şi/sau dispozitivele medicale necesare, din cauza  lipsei veniturilor;
2. Decesul ambilor părinţi ai unuia sau a mai multor  copii minori;
3.  Familii  sau persoane singure care se află  în situaţii  de dificultate  sau vulnerabilitate,  ce  pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială.

II. Dreptul  la  ajutorul  de  urgenţă să  se  acorde la  cererea  scrisă  a  persoanei  îndreptăţite,  a 
reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.
    III.  Să se aprobe modelul cererii care este formularul tipizat care conţine date privind componenţa 
familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile deţinute, date referitoare la situaţia educaţională şi 
profesională a acestora, precum şi informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile particulare în care 
aceştia se află şi va fi  însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenţa familiei, 
veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură,  actele care să ateste  una dintre situaţiile de 
necesitate  sau situaţiile  deosebite în care se află solicitantul  precum şi de orice alte documente privind 
situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege; să se aprobe modelul formularului de  cerere de solicitare a 
ajutorului de urgenţă.
           IV. Cererea, însoţită de documentele justificative, să se depună şi să se înregistreze la compartimentul 
de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei în a cărei rază teritorială 
domiciliază,  îşi  are  reşedinţa  sau,  după caz,  locuieşte/trăieşte  familia  ori  persoana singură  care  solicită 
ajutorul de urgenţă, unde se procedează la verificarea îndeplinirii condiţiilor de  acordare a ajutorului de 
urgenţă, pe baza documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a informaţiilor furnizate de celelalte baze de 
date deţinute de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a altor proceduri stabilite de 
lege, prin efectuarea unei anchete sociale prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile 
deosebite în care se află familiile ori persoanele singure, soluţionarea cererii privind acordarea dreptului 
făcându-se  prin Dispoziţia emisă de Primarul comunei.
            V. Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă  se suportă din bugetul local; ajutoarele de 
urgenţă  putându-se acorda în bani şi/sau în natură.

VI. La data adoptării hotărârii susmenţionate, Hotărârea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, cu nr. 15 din 11.04.2011, îşi va înceta aplicabilitatea.

Pentru care am încheiat prezentul.

Inspector,
Praf Gică



                     ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr.  401 din 19.02.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
a  proiectului  de hotărâre   privind acordarea ajutoarelor  de urgenţă 

familiilor sau persoanelor singure,
la nivelul comunei GHEORGHE DOJA, judeţul IALOMIŢA

Având în vedere:

�

prevederile  art. 28 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

�

prevederile  art.  41-  44  din  H.G.   nr.  50  din  19  ianuarie  2011  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

�

prevederile art.9,   art.  10, art.15 alin.  (3) şi  art.  16 – 18 din Legea nr.  292/2011 a asistenţei 
sociale; 

Examinând:
   -   raportul  nr.  400 din 19.02.2013 al  compartimentului asistenţă socială din cadrul  aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;

 Propun ca în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin.  (6)  lit. a)  pct. 2,  art. 45  alin.(2) şi art. 115 
alin.  (1)   lit.  b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,  să se   adopte o  hotărâre a Consiliului local al  comunei Gheorghe Doja,  privind 
acordarea  ajutoarelor   de  urgenţă   familiilor  sau  persoanelor  singure,  la  nivelul  comunei  GHEORGHE 
DOJA, judeţul IALOMIŢA, conform proiectului anexat.

Pentru care am încheiat prezenta.

 Primar,
ION MIHAI

                                 


