
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
NR.1098/18.01.2023
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și

persoanelor care se află în situații de necesitate

Având în vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.28 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările

aduse prin Legea nr. 158/2021:
- art.381 si art.41 - 48 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare;

- art. 11 lit.c), art. 15 alin.(3), art. 16 alin.(l), (2), (3) și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica:

în temeiul prevederilor art. 196 alin.(l) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte adopta prezenta hotarare:

Art.1. Se aprobă Regulamentul dc acordare a ajutoarelor de urgență, familiilor și persoanelor
singure care se află în situații de necesitate, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari isi incctcaza aplicabilitatea prevederile
Hotărârii Consiliului Local nr.85/27 nov.2015.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se insarcineaza : Primarul, Direcția de asistenta sociala si
Serviciul buget -  finanțe, impozite si taxe locale.

Hotararea se va afișa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte si se va publica pe site-ul
instituției.

Comunicarea, afișarea si publicarea se vor face de către Biroul administrație publica locala

PREȘEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR -  ONO1U ELENA - ADINA

VĂLENII DE M U N T E
NR.



Anexa u. I

la H('1. nr'. ..... din

Rcgulament de acordare a ajutoarelor de urgen(i
familiilor;i persoanelor singure care se afli in situatii

de necesitate sau deosebitc

PreYcderi legale:
Ajutoarele de urgenta se acorda in baza urmatoarelor acte normative:

- art.28 din l,egea nr.4l6l2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile aduse prin Legea nr. 158/2021;

- art.38l si aft.41 - 48 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 ulte oarei
- art. l1 lit.c), art. 15 aiin.(3). art. 16 alin.(l), (2), (3) ti aft.129 dh l.egea N.29212011

a asistenlei sociale, cu modificerile Si completirile ulterioare;
- art.7 din Legea nr.52l2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Art,l. Prezentul Regulament este actul administrativ care detaliazd modul de acordare a ajuloarelor
de urgenlA qi a beneficiilor sociale, familiilor sau persoanelor singure care se gdsesc intr-o situatie de
necesitate sau intr-o situalie deosebitd.
Art.2. - Definifii:
- oiutoate sociclle comunitale ;i de urgenld - ajutoare financiare destinate sprijinirii
t'amiliei/persoanei singure pentru dcpafirea unor situaiii de dificultate sau necesitate tempomre $i carc
pot fi de natura calamitdlilor naturale, incendiilor, pierderea locuinlei, afecfiuni ale sdnAtdlii care
necesite fatament costisitor sau care nu sunt acoperite integral de asigurarea asociali de sandtate,
precurn qi alte situafii de nevoie punctuale;
- persodfid si gurd - se inlelege persoana care a implinit varsta de l8 ani, care locuielte singur5 qi nu
se mai afla in intrelinerea pArinlilori
-.fdmilie - desernneaze soful $i so,tia sau solul. so{ia ;i copiii 1or necdsatori}i, afla1i in intretinerca
acestora. care locuicsc si gospodArelc impreuna:

persoana care locuieste li gospoddre$te impreune cu copiii aflali in intreti[erea sa $i se
afla in una dintre urmetoarele situatii:
a) este necAsitorite;
b) este v6duvi;
c) este divorlate;
d) al cirei sol/solie este declarat/declarate dispdrut/dispdruta prin hotdrare j udecetoreascAi
e) nu a implinit varsta de 18 ani gi se afld in una dintrc situaliile prevdzute la lit. a)-d);

fralii firA copii, carc gospoddresc impreunA;icare nu au domiciliul saureqedinfa comunf,
cu parirlii;

berbatul fi femeia nec[sAtorifi, cu copiii lor li ai fieclruia dintre ei, afla1i in intrelinerea
acestora, care locuiesc !i gospoddresc impreun5:
- proleclie sociald ansamblu de misuri gi actiuni care au ca scop asigurarca unui anumit nivel de
bunestare ti securitate socialA pentru intreaga populafie qi in mod special penhu anumite grupuri
sociale.

Primarii pot dispru'le acordarea de ajutoare de urgenta, in bani sau in natura, familiilor sau
persoanelor care se afla in situatii de necesitate aparute ca umare a unor calamitali naturale. incendii,
accidente, epidemii. epizootii, precum si in alte situatii deosebite care pot duce la aparitia sau sporirea
riscului de excluziune sociala, inclusiv in caz do deces in tara sau in strainatate. stabilite prin hotarare
a consiliului local. care va cuprinde si procedura si/sau conditiile dc acordare. Propunerea de acordare
a ajutoarelor de urgenta are la baza cererea si declaratia pe prop a raspundere a unui membru de
familie sau a persoanei singure, precum si ancheta sociala prin care se certifica existenta situatiilor
de neccsitate ori. dupa caz, a situatiilor deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure.



In cazul dccesului unci pcrsoanc din familia beneliciara de ajutor social sau al persoanei
singure beneficiare de ajutor social. p marii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o pade
din cheltuielile cu inmormantarea. Ajutorul se acorda unei singure persoane, care poate fi, dupa caz,
sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun
sau, in lipsa acestuia. persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmomantarea.
Art.3. Situa(iile de nccesitate carc motivcazd acordarea ajutoarelor de urgentd sunt urm[toarele:
- calamitdfi naturale;
- incendii;
- accidente:
- epidemii;
- epizotii.
Art.4. Situalii deosebite care motiveazA acordarea ajutoarclor de urgenld sunt umatoarclel
- deces in lare sau in streinetate;
- starea de sanetatei
- alte situafii neprevdzute.
Art.s. Se stabilesc cazurile concrete de acordare a ajutoarelor de urgenle prevazute la art. 3 li art. 4,
dupA cum urmeaze:
1. situalia de necesitate cauzatd de calamiteli naturale (cutemure, inundalii, furtuni, alunecdri de

teren, cAderi de arbori, zdpadA $i gheald, etc.), incendii gi accidente care duc Ia distrugerea unor
bunuri (locuinii, anexe gospodArelti. etc.);
Se pot acorda ajuloare banesti in procent de 50oZ din valoarea estimata a pagubei, dar nu mai

mult de 7.000 lei, pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.
Pot beneficia de ajutor de ugenta f'amiliile sau persoanele singure al caror venit nel/membru de

familie este mai mic de 1000 lei.
Ajutoarele de urgenta se acorda in baza anchetei sociale si a actelor doveditoare.

Cu prilejul cl'ectua i anchetei sociale prevazute pentru dovedirea siluatiilor de neccsitate care au
fost cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si pcntru alte situatii deosebite
cauzate de starea de sanatate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala, precum
si pentru j ustificarea acordarii ajutorului de urgenta, solicitantul are obligatia de a prezenta actele
doveditoare:

a) documelte eliberate de auto tatile competente pentru constatarea calamitatilor naturale,
incendiilor, accidentelor;

b) polita dc asigurare impotriva dezastrelor naturale si sau/inscrisul de constatare si evaluare a
prejudiciilor, precum si de stabilire a cuantumului despagubirii in cazul producerii riscului
asigurat, potrivit prevederilor t,egii q-l!!!QQ! privind asigurarea obligato e a locuintelor
impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, rcpublicata;

c) adeverinta si/sau scrisoare mcdicala eliberata de medicul de familie sau de medicul
specialist. precum si alte docunente medicale justificative eliberate de autoritatile competente in
domeniu care sa ateste situatia de dificultate invocata in cererel

d) pentru achizitia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materialc
sanitare, dovada eliberata de autoritatile competente privind costul total al acestora, precum si
cheltuielile suportate de acesteai

e) altc documente, la solicitarca reprezeltantuluicare efectueaza ancheta sociala, in functie de
situatia constatata.

(2) Absenta unora dintre documentele prcvazute mai sus, nu conduce la refuzul acordarii
a.jutorului de urgenta. urmand ca prin ancheta sociala sa se stabileasca daca este necesara sau nu
acordarea acestuia.

(3) In situatia in care persoana singuraTfamilia care solicita ajutorul de urgenta refuza sa
furnizeze informatiile necesare efectuarii anchetei sociale. se considera ca aceasta nu se atla in
situatie de necesitate pentru acordarea ajutorului de urgenta.

Art,6. Aiuloare de inmormaotare:
1 . dccesul unei persoanc din familia beneficiare de ajutor social sau a persoanei singure beneficiare
de ajutor social;
2. deccsul persoanelor singurc sau a persoanelor din familii fire venituri sau cu venituri reduse si nu
au avut asigurate contribulii la fondul asigurArilor sociale;



3. dccesul persoanelor pentru care nu existd nicio persoana obligate se dispuna in legdturd cu
inmonnentarea (lira aparlinAtori legali) sau persoana obligat[ se g5seste intr-un loc necunoscut. ori
nu-$i indeplineste obligalia;
4. situatia deosebitd survenitd ca ufinare a deccsului unei persoane in strlinitate, pentru repatrierca
cf,reia familia trcbuic sd suportc cheltuielile, iar costurile nu pot fi acoperite din veniturile farniliei;

Cuartumul ajutorului de deces va fi 50oZ din cuantumul ajutorului de deces acordat in
cazul pensionarului prin sistemul asigurarilor sociale de stat. Ajutorul de deces sc va acorda
sustinatorului legal (sotu1 supravietuitor. copihll. parintele. tutoEle. cu.atorul, nlostenitorul in
couditiilc dreltuln; conltnl): sau oricarei alte persoane carc a asigurat serr'iciile lunerare doar in
situatia in carc acestia nu au beneficiat de ajutor de dcccs din paftea altor institutii, cu conditia
prezentarii documcntclor justificativc. respectiv. certificatul de deces. in original si in copie, actul
de identitate al solicitantului. acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia dc rudenie
cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitalea de mostenitor, tutore, curator, dovezi privind
suportarea cheltuielilor cu inmormantarea.

Totodata, ajutorr de deces se poate acorda si persoalei cu domiciliul in alta localitate,
calE a asigurat serviciilc funerare, cu conditia ca dellnctul/a sa fi avut domiciliul in orasul Valenii de
Munte ladata decesului. Pot beneficiade ajutorul de inmomantare, familiile sau persoanele singure
al caror venit net/mcmbru de lamilie este mai mic de 1000 lei.

Ajutoarele de dcces se acorda in baza anchetei sociale si a actelor doveditoare, prin
dispozitia primarului.

Art.7. Acordarea aiutoarelor de urgenta in caz de boala:
l.situalia medical5 deosebit5, apiruta ca urmare a unor afec{iuni acute sau cronice. care impLrne

efectuarea de intervcnlii chirurgicale li / sau tratamente posl opemto i de spccialitate qi / sau
achizilionarea de dispozitive medicale, ale ceror costuri nu pot li acoperite din vcniturile persoanci /
familici sau conlpensate panial de asigurdrile de sociale de saDdtate: IIr cazul persoanelor care
sufera de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate ce nccesita investigatii medicale.
inler'/entii chirurgicale, tratament medical dc spccialitate, procurarea unor dispozitive medicale cu
prcscriptia medicului din care sa rezulte starea medicala, nedecontate de catre Casa de asigurari de
sanatate. ia. venitul net lunar pc membru de familie este mai mic de 1000 lei. Se pot acorda ajutoare
banesti in suma de 5.000 lei, pe baza anchetei sociale si a actelor mcdicalc doveditoare prin dispozitia
primarului. in trei transe egale dupa cc sc face dovada cheltuielilor.

2.alte situalii dc necesitate sau deosebite apirute ca urmare a unor evenimente neprevezute !i
confirmatc prin ancheta sociald se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 1000 lei, pe baza
anchelei sociale si altor acte doveditoare prin dispozitia primarului.

Art.8. Ajutoare pentru tiDeri proveniti din centrele de plasament sau alte institutii de
ocrotirc sociale
In vederea depasirii situatiei de dificultate carc poate duce la marginalizare si excluziune sociala
se pot acorda ajutoare de urgenta pentru plata chiriei tinerilor proveDiti din centrclc de plasamcnt
sau alte imtitutii dc ocrotire sociala. cu varste cupdnsc intre 18 25 ani. angaiati ca urmare a
inchcierii unui contract de solidaritate cu Agentia Locala Pentru Ocuparea Foftei de Munca, in
conditiilc legii ff.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Ajutorul de
urgenta pentru plata chiriei se poate acorda pentru tinerii din categoria stabilita mai sus, cu
domiciliul pe raza orasuiui Valenii de Munte. in limita sumei de 500 lei lunar. pe o pe oada de 6
luni din momentul angajarii.
Sumele acordatc ca titlul de ajutor de urgenta pentru plata chi ci sc vor plati direct beneficiarului

in transe lunare.
Solicitantii vor depune cererc, insotita de urmatoarele acte doveditoare: act de identitate,

adeverinta eliberata de centrul de pJasament ul1de a lbst inregistrat tanarul, acte medicale (daca
este cazul). adeverinta de venit salarial, angajamcntui dc a raporta in scris, in termen de 5 zile
lucratoare de la ivirea situatiei, o ce schimbare intervenita, de natum sa modifice conditiile care
au stat la baza acordarii ajutorului pentru plata chiriei, alte documente justificative



Pcrsoana singuri / familia poate benelicia de ajutorul de urgcnti o singuri datl in cursul
unui an calendaristic.
Art.g. (l) Acte necesare la intocmirea dosarului de acordare a ajutorului de urgenla pentru situaliile
de necesitatc si/sau deosebite:

. solicitarea scrise a beneficiarului:

. documente justificative: - acte de stare civila, adeverinle de venit, proces verbal de
constatare illtocmit de instituliile abilitate (ex. LS.U.), dup5 caz ii altc documente relevaltei

. ancheta socialS prin care se certifica situafia de necesitate, fonnularul fiind cel prevezut
in Anexa dir H.G. nr. 50/201 1 din 19.01.2011 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii m. 416/2001 privind venitul minim garantat:

. angajamentul scris al beneficiarilor, ca vor utiliza ajutorul de urgenla in scopul in carc
acesta a fost acordat:

(2) Dupd acordarca ajutorului dc urgenld, undo situatia o impune. solicitantul este obligat
s[ prezintc facturi fiscale insolite de bon/chitanF care sd ateste cheltuielile efectuate privind
matcrialele de construclii, etc. in tennen de maxim 30 de zile de la ridicarea sumei, in caz conlmr se
va proccda la recuperarea sumei nejustificate.
Art.l0. Ajutorul de urgenli se acordd la cererea scrisa a persoanei indreptAfite, a reprezentantului
familiei sau a rcprcze[tantului legal al persoanei indreptdlite, conforri,.lormularului de cercre din
a cxa lu prezentul regulament. Ceterca este formularul tipizat carc coniine date privind persoana
singurA / componenla familiei, veniturilc rcalizate de aceqtia, bunurile detinute. precum $i inlbmaliile
refedtoare la nevoile speciale !i situatiile particulare in care acestia se afld.
Art.l l. Nu se pot acorda ajutoarc de urgentd persoanelor singue / l'arniliilor care delin unul sau mai
multe din urmltoarele bunuri:
- cl5diri sau alte spalii locative in afara locuin;ei de domiciliu;
- terenuri intravilane care dep5lesc 1.000 mp;
- autoturism/autoturisme qi sau motociclet5/motociclete cu o veclrime rrai nic5. de 10 ali, cu exceplia
celor adaptate pentru persoanele cu dizabiliteli sau destinate transportului acestora precum $i cele
pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibilei
- autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau lird remorci, rulote. autobuze.
microbuze, etc.;
- Salupe. barci cu motor. scutere de apa, iahtu cu exceptia barcilor neces,re pentru uzul persoanelor
care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii:
- Utilaje agricolet tractor, compbina autopropulsanta;
- [Jtilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
IJtilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau
eleclric
- depozite banoarc cu o valoare de peste 3.000 lei (se va putea da o declaralie pe prop a rdspruldere
in care se va t'ace referire la dispoziliile aft. 326 din Codul penal cu privirc la falsul in declaralii).
Tercnuri/animale si/saupasari
Supralete de tcren, animale si pasaria carorvaloare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000
euro pentru o persoana singura. respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
Art.l2. Dosarul conlinand cererca qi documentele justificative, in functic de fiecare caz in pade. se
intocmeste de citre solicitant li se deptme pentru inreSistrare Ia registratura Primd ei orasului Valenii
de Munte.
Art.l3. Personalul din cadrul Directiei de asistenta sociala ve ficd ildeplinirea condiliilor de
eligibilitate pe baza documcntelor ce insolesc cererea! a informatiilor furnizate de celelalte baze de
date delinute de autoritAtilc publice locale fi va efectua anchcta sociala la domiciliul solicitantilor de
ajutor de urgcnlA. in ancheta sociala se eviden{iazd situatia socio economicA gi/sau medicala a
familiei sau a pcrsoanei singure, se constata situalia de necesitate sau, dupi caz, situalia deosebiti in
carc se a a lamilia sau persoana singura.
Art.l4, In cazul in care solicitantul refuzi sA fumizeze actele necesare intocmirii dosarului sau
informaliile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se considera ce persoana / familia nu
indeplinegte condi!iile dc acordare a ajutorului dc urgenld.
Art.15, ln baza dispoziliei primarului orasului Valenii de Munte, serviciul buget - finante, impozite
si taxc locale, va efectua plata ajutorului de urgenfd in baza statului de plata. Titularul ajutorului de
urgenta va ridica de la caseria Primdriei acest beneficiu in baza actului dc idcntitate prezcntat in
original.



Art.16. Daca dtularul ajutorului de urgenle se afl5 in imposibilitatea de a se prezenta pentru ddicarea
ajutorului financiar. acesta poate fi ridicat de cetre reprezentantul legal al acestLlia sau de cdtre
membrii familiei sau alte persoanei legal imputemicite de accsta.

Art,l7. in cazul in care titularul ajutorului dc urgenra a decedat inairte de ridicatea sprijinului
financiar acesta nu mai poate li ridicat de cltre moltenitori.
Art,l8. Nerespectarea obligaliei de a prezenta in tcrmen de 30 de zile de la ridicarea sumei a actelor
justificative din care sa reiasa ce ajutorul de urgenti a fost folosit pentru scopul pentru care a fost
acordat duce la neacordarea altui ajutor de urgent6.

DIRECTOI{ EXECUTIV
Savulescu Mariana



ANEXA
la Regulamcntul de acordare a ajutoarelor de urgenla f'amiliilor li persoanaelor singure care se atld in
situalii de necesitatc sau deosebite, aprobat prin HCL m. .. . . . . din . .. .. . .. ... .. . . .. . ..

CERERE _ DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
pentru acordarea unui ajutor de urgen!i

Subsemnatul/subsemnata:
Nunele gi prenumele
CNP
Doniciliul confbrrr actului dc idcntitate

Act de identitate seria ni.
Eliberat de la data de

Starea civili:
! cAsdtori/e D necdsetorit/e r uniune consensuala
r vdduv/d D divo4at/d ! desp64it/6 in fapt
Altele:
Situa(ia profesionali:
n salariat/d r gomer/i r independent
D student I lucrdtor agricol
Altele:
Realizez venituri din munc6: r NU r DA in sum6 de
Alte venituri:

In calitatc de persoanir singurir/reprezentant al familiei compusi din
membrii, solicit acordarea unui ajutor de urgenli de la bugetul local al orasului
Valenii de Muntc, judctul Prahova

Descrierea situa(ici pcntru care se solicitii ajutorul de urgenli:

Date despre so!/sofie partener/pa rteneri:
Numele gi prenumele
CNP
DomiciliLrl conlorm actului de identitate

Act de identitate _ seria _ nr.
Eliberat de la data de

Starea civili:
! cAsAtorirA r necdsitorit/d o uniune consensuala
n viduv/6 r divor{aV6 r despd4it/i in fapt
Altele:



Situafia profesionali:
r salariat/d a qomer/d n independent
tr student n lucrdtor agricol
Altele:

Date desore coniii lhmiliei si care locuiesc imnreuni cu acestia:

I

Ntune si plenune
CNP
Calitatea r prcgcolar r elev n studcnt

Unitatea de invitdment:
Beneficii sociale a aloca{ie de stat

Alte venituri:
r indemnizalie irandicap

2

Nun'rc si prcnume

CNP
Calitatea n preqcolar r elev tr student

Unitatea de invAt6ment:
Beneficii sociale r aloca{ie de stat n indemniza}ie handicap

Alte venituri:

3

Nume si prenume

CNP
Calitatea r preqcolar n elev ! student

Unitatea de invdtamdnt:
Benel]cii sociale ! alocatic dc stat

Alte venituri:
r indemniza{ie handicap

4

Nume si prcnume

CNP
Calitatea u preqcolar r elev r sludent

Unitatea dc invitament:
Bcncllcii sociale Lr aloca{ie de stat

Alte veniluri:
n indemnizalie handicap

Realizez venituri din muncd: r NU o DA in sumi de
Alte venituri:

Familia realizeazl venituri totale in yaloare de
Persoana singuri/familia locui€$te intr-o/intr-un:
n casd r aparlament la bloc cu _ camere
Regimuljuridic al locuinlei: ! proprietate personalS r inchiriere publicd/privati
Alt.le 

-

Bunuli imobile si rrobilc:

Am luat la cunogtinte ce informatiile din prezenta cerere-declaralie pe propria
rdspundere pentru acordarea ajutorului de urgent6 vor fi prelucrate conlorm
Regulamentului EU nr. 67912016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce
priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulalie a acestor
date.

I



Declar pe propria riispunciere si sub sanc{iurile Codului penal ci datele qi

inibrrnafiile prezentate sunt oomplete qi corcspund realitilii si mi oblig si aduc la
cuno$tinta autoritar(ilor, in sc|is gi in termenul prcvAzut de lege, oricc modificare a

situaliei miri sus prezentate care poate conduce la ncacordarca dlcplului la aiutorul
social.

Data Scmndtula



ROMANIA
JUDE'IUL PRAIIOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR
NR.4a93 t l! ol.to,)2,

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotirire cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a

ajutoarelor de urgen(i gi a beneficiilor sociale, familiilor Ei persoanelor care se afli
in situatii de n€c€sitate

in conformitate cu prevederile:
- art.28 din Legea nr.4l612001, privind vcnitul minim garantat, cu modificarilc si

completarile aduse prin Legea nr. I58/2021;
- art.38r si at.4l - 48 din HC nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr.4l612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. I I lit.c), art. I5 alin.(3), art. l6 alin.(l), (2), (3) ti art. I29 din Legea nr. 29212011 a

asistentei sociale, cu modifi carile $i complet5rile ulterioare;
- art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Ajutorul de urgcnld reprezintd o formd de suplimentare sau de substituire a veniturilor
individualc/familiale oblinute din munci, in vederea asiguririi unui nivel de trai minirnal, precunr qi o
forme de sprijin in scopul promovdrii incluziuniisociale gi creiteriicalitilii vie(ii anumitor categorii de
persoane ale cAror drepturi sociale sunt prevdzute expres de legislalia in vigoare.

Acordarea ajutoarelor de urgenli are la baze principiul solidaritdlii sociale gi al universalitllii
potrivit cdrora intreaga comunitate participd la sprijinirca persoanelor vulnerabile care necesitd suport
fi inteNen(ic specializath pentru depesirea sau limitarea unor situatii de dificultate cu respectarea
demnitelii umane gi a conditiilor prevezute de lege.

Ajutorul de urgen(A se acordi r^n limita lbndurilor previzute in bugetul local familiilor sau
persoanclor singure cu domiciliul in orasul Valenii de Munte care se aflI in una din situaliile prevlzute
in regulamentul de acordate a ajutoarelor de urgenld familiilor gi persoanelor care se afl6 in una din
situatiile de necesitate cauzate de calamita(i naturale, incendii, accidente, epidemii, epizoorii precum $i
pentru alte situalii neprevdzute.

Suslinerea linanciard va avea ca efect diminuarea pierderilor economice asociate unor
evenimente deosebite li reducerea efectelor psiho-sociale gi a vulnerabilit5lii populaliei afectate.

Acordarea ajutoarelor de urgenld se stabile e prin dispozilia scrise a primarului.
Fali de cele prezentate mai sus, propun analizarea, dezbaterea qi aprobarea proiectului de

hoterare in forma prezentata.

PRIMA&
Florin ConstantiL

A ,Rlil



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VAI-ENII DE ML]NTE
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
NR..44oo / .L!. t tt.?os )

RAPORT
cu privire la proiectul de hotirere priyind aprobarea Regulamentului de

ecordare a ajutoarelor de urg€nti qi a bene{iciilor sociale, familiilor gi
persoanelor care se afli in situatii de nec€sitate

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- afl.28 din Lcgea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si

completarile aduse prin Legea nr. 158/2021;
- art.381 si art.4l - 48 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr.4l612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art. Il lit.c), art. l5 alin.(3), art. l6 alin.(l), (2), (3) Si art. 129 din Legea nr.292l20ll a
asistenlei sociale, cu modificarile ti completirile ulterioare;

- art.7 din Legea nr.52l2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Autoritdlile administratiei publice centrale asiguri elaborarea cadrului legislativ in domcniul
asistenlei sociale, pentru sustinerea categoriilor defavorizate, combaterea siriciei qi a riscului de
excluziune sociale, dezvoltarea politicilor de sustinere a familiei pe parcursul intregului ciclu de
viate a membrilor acesteia, precum qi transferul cetre autoritdtile administraliei publice locale qi
societatea civild, a atribuliilor 9i mijloacelor financiare necesare acliunilor de asistenta sociall.
p[evezute prin legile speciale.

'loti cetltenii rom6ni care se afle pe teritoriul Romaniei. au domiciliul sau retedinla in
Romania, cctdfenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaliului Economic European ;i
cetdlenii Confederaliei Elveliene, precum li streinii $i apatrizii care au domiciliul sau refedinta in
Romania au dreptul la asistentl sociale, in condiliile legislaliei romdne, prccum gi ale
reglementlrilor tjniunii Europene ;i ale acordurilor litratatelor la care Rom6nia este parte.

Printre beneficiile de asistenfa sociala pentru prevenirea qi combaterea sdriciei qi riscului de
excluziune sociali care se acordi pe perioade determinate de timp sau pentru situatii punctuale se
aflA !i ajutoarele de urgenle sustinute din bugetul de stat Si/sau din bugetele locale, acordate pentru
situalii datorate calamitelilor naturale, incendiilor, accidentclor etc.

Ajutorul de urgentl reprezinli o formi de suplimentare sau de complinire a veniturilor
individuale/Iamiliale oblinute din munc5, in vederea asigurdrii unui nivel de trai minimal, precum !i
o lormd de sprijin in scopul promovdrii incluziunii sociale li creiterii cali6!ii vie!ii anumitor
categorii dc persoane ale ciror drepturi sociale sunt expres prevdzute de legislatia in vigoare.

Acordarea de ajutoare de urgenfe are la baza principiul solidarififii sociale qi al
universalit[lii potrivit cdrora intreaga comunitate participi la sprijinirea persoanelor vulnerabile
care necesitd suport li intervenlic specializatd pentru depiQirea sau limitarea unor situatii de
dificultate cu respectarea demnitdlii umane $i a conditiilor prevdzute de lege.

Ajutorul de urgenli sc acorda in limita fondurilor prevAzute in bugetul local familiilor sau
persoanelor singure cu domiciliul in orasul Valenii de Munte, care se aflA in una din situatiile
prevazute in regulament.

La baza atribuirij ajutoarelor de urgente, potrivit legii, vor sta cererea gi declaragia pe propria
rdspundcre a unui membru de lamilie sau a persoanei singure, precum gi ancheta sociale prin care se



certifice existen{a situaliilor de necesitate ori, dupl caz, a situa{iilor deosebite in care se afli
familiile sau persoanele singure".

In consecintd, consider cA sunt indeplinite condiliile lcgale pentru analizarea qi aprobarea de
catre Consiliul local al orasului Valenii de Munte a proiectului de hourare privind aprobarea
Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgentd lamiliilor ii persoanelor care se afli in situatii
de necesitate.

ln1ocmi1.
lon BleDd

?7*

Director executiv D.A.S.,
Savulescu Ma/iana

/,'^Aal \


