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Avizat, 

Secretar general al  

comunei Bogdand 

Temian Simona 

 

Nr. 173/SG/04.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND 
 

PROIECT DE HOTARARE 

 

 privind  aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă 

 

 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 

_____________; 

 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 172/SG/04.02.2021  întocmit de primarul comunei 
Bogdand; 
- prevederile art.28,alin.(2), alin.(4) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art. 41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G. 

nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.9, art.15 alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011 asistenţei 

sociale; 

 În temeiul art.129, alin. (7), lit. b) coroborate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1 Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă 

conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre. 
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Art.2 În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru 

care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 

 Art.3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi dusă la 
îndeplinire de către Primarul comunei Bogdand  

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Bogdand nr. 12/2019. 
 Art. 5  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,  
Primarului comunei Bogdand,  
Compartimentului de Asistenta Sociala și Autoritate Tutelară,  
Compartimentului Financiar-Contabil 
Publicului prin afișare 
 
Adoptată în şedinţa ordinară din ____________________ . 

 

 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 
privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
 

L.S 
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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr.173/SG/04.02.2021 

 

 

I. AJUTORUL DE DECES: 

 

        Având în vedere că ajutorul de deces finanțat de la bugetul de stat,care se stabilește anual 

prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pot beneficia numai pentru persoane decedați 

care la data decesului erau pensionari sau salariați,propunem aprobarea acordării de ajutoarelor 

de deces finanțat din  bugetul local. 

             În ceea ce privește pe beneficiarii de ajutor social,Legea nr,416/2001,privind venitul 

minim garantat,prevede că primarii pot dispune acordarea unui ajutor  persoanelor beneficiare de 

ajutor social,reprezentând o parte din cheltuielile cu  înmormântarea ,care se suportă din bugetul 

local, conform art.28 alin(4) din Legea nr.416/2001 şi art 46 din Hotărârea Guvernului 

nr.50/2011. 

In cazul în care o persoană din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu 

venituri reduse a decedat și nu a beneficiat de ajutor de deces de la altă instituție,ajutorul de deces 

se acordă unei singure persoane,care poate fi,după caz,soțul 

supraviețuitor,copilul,părintele,tutorele,curatorul moștenitorulîn condițiile dreptului comun sau,în 

lipsa acestuia,persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. 

Cuantumul propus de ajutor de deces este maxim 3.000 lei. 

 Ajutorul  de deces reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor care Nu 

sunt beneficiari  de ajutor social,criteriile de  încadrare sunt următoarele:   

• persoana decedată este singură  sau provine din familie cu venituri mici sub 800 

lei/pers şi  

să facă dovada că nu dețin următoarele bunuri:   

1 Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor 

gospodărești 

2 Autoturism/ motocicleta/cu o vechime mai mică de 10 anicu excepția celor 

adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau 

persoanelor dependente 

3 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani 

4 Autovechicule:autoutilitare,,autocamioane de orice fel cu sau fara 

remori,rulote,autobuze,microbuze 

5 Utilaje agricole: tractor,combina autopropulsata 
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6 Utilaje de prelucrare agricola:presă de ulei,moara de cereale 

7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnulactionate 

hidraulic,mecanic sau electric 

8 Depozite bancare cu valoare de pesten 3.000 lei,cu exceptia dobanzii 

9 Suprafete deteren,animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala 

depaseste suma de 1.000 euro pentru persoane singura,respectiv suma  de 2.500 

euro pentru familie 

 

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere (model anexat),însoțită de următoarele acte: 

• Certificat de deces,în original și copie; 

• Actul de identitate al solicitantului,în original și copie; 

• Actele de stare civilă ale solicitantului din care rezultă relația de rudenie cu decedatul 

sau,după caz,acte care atestă calitatea de moștenitor,tutore,curator sau ale oricărei 

persoane care s-a ocupat de înmormântarea; 

• Dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare; 

• Dovezi privind bunurile deținute de la registrul agricol și biroul impozite si taxe locale 

Cererea se  depune la Compaartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară al Primăriei 

comunei Bogdand,împreună cu actele solicitate. 

 

II. AJUTORUL DE URGENȚĂ : 

           a)   Conform art.28 alin (2) din Legea nr.416/2001 şi art 41 din HG nr.50/2011 ,primarul 

poate acorda  ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care sunt în situaţii de 

necesitate datorate calamităţilor naturale,incendiilor,accidentelor sau pentru alte situaţii  

deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.Totodată,conform prevederilor art.15 din Legea 

nr.273/2006,privind finanțele publice locale,prin politicile bugetare locale se pot realiza ajutorarea 

persoanelor fizice aflate în situație de extremă dificultate,prin alocarea de sume din fondul de 

rezervă bugetară constituit în bugetul local. 

Familiei sau persoanei singure care se află în situații de necesitate ca urmare a distrugerii 

bunurilor imobile și mobile cauzate de incendii sau inundații și,datorită faptului că au 

venituri inferioare cheltuielilor lunare de strictă necesitate,nu sunt susținuți financiar de alți 
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membrii de familie și nu pot remedia din surse proprii pagubele produse se poate acorda 

ajutorul de urgență 

Justificarea situației de necesitate se va efectua prin : procese verbale/hotărâri/dispoziții/decizii 

eliberate de autoritățile competente din domeniul prin care se constată existența unei situații de 

urgență de tipul incendiului sau inundației.            

            In cazul persoanei singure sau a familiei care nu au venituri stabile (lucrează fără forme legale) 

și nu beneficiază de ajutor social, ajutorul  de urgență se acordă în baza unei anchete sociale. 

            În acest caz,ancheta socială constituie elementul esențial în evaluarea contextului familial,   

a   veniturilor,a condițiilor de locuit,a stării de sănătate și a gradului de dependență al persoanei 

singure/familiei solicitantului de ajutor de urgență. La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza 

și informații de la cel puțin două persoane care cunosc situația materială,socială și civilă a 

persoanelor din gospodăria solicitantului,caz în care declarațiile persoanelor se consemnează  de 

către asistentul social și se semnează de persoanele în cauză. 

  

Adoptată în şedinţa ordinară din ____________________ . 

 

 

 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 
privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
 

L.S 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 

Nr.172/SG/04.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind cuantumul și criteriile 

de acordare a  ajutorului de urgență; 

 

Având în vedere legislaţia în vigoare;   

Din evidenţele Compartimentului de Asistenţă Socială rezultă că în  comuna 

Bogdand din cauza veniturilor nete lunare foarte mici ale familiilor/persoanelor singure, 

veniturile provenind în majoritatea cazurilor din salariul de bază minim brut pe ţară, 

pensii pentru limită de vârstă, pensii de invaliditate, alocaţii familiale şi ajutoare sociale, 

membrii familiilor supravieţuiesc în condiţii de sărăcie sau sunt la limita subzistenţei. 

Ajutorul de urgenţă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 

veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de 

trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt 

prevăzute expres de legislaţia în vigoare.  

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din 

bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată 

faţă de bugetul local. 

În acest sens ajutoarele de urgenţă se acordă în vederea ameliorării situaţiei 

socio-economice a cetăţenilor comunei Bogdand. 

Faţă de cele relatate mai sus, vă rog să analizaţi şi să hotărăţi asupra proiectului 

de hotărâre privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă. 

 

PRIMAR,    

    Bojan Aurel     


