
 
HOTĂRÂREA NR.13 

privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă 
şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local 

 
Consiliul local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

13.02.2015;  
Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor situaţii de urgenţă în care pot fi acordate 

ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local, 
proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
3470/04.02.2015 şi Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 
2313/04.02.2015;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere: 
- prevederile art.28 alin. (2) şi alin (4) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 41 şi ale art. 46 din Hotărârea de Guvern a României 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. 7 alin.(3) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.16 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. "a" pct.2 şi alin. (9), ale art.45 alin.(1) şi 
(6), ale art.49 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Situaţiile deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă, prevăzute în  
Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă formularul de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local,  
prevăzut în Anexa  nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Nu se pot acorda ajutoare de urgenţă pentru: 
- plata cheltuielilor de întreţinere reprezentate de costurile aferente consumului de apă-canal, 

energie termică, gaze naturale, energie electrică şi altele asemenea; 
- plata chiriei, a restanţelor şi a penalităţilor; 
- plata impozitului pe bunurile aflate în proprietate, a restanţelor şi a penalităţilor,  amenzi şi taxe 

de orice natură. 
Art.4 Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr.73/2005 privind stabilirea unor 

situaţii deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă. 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi 

Protecţie Socială Tulcea. 
Art.6. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                               FRANDEŞ Claudia 
Alina 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L.nr. 13/13.02.2015 
 



 
 
 

Situaţii deosebite  
în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă 

 

 
 

1. Acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de până la 1.500 lei familiilor şi 
persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de incendii sau calamităţi 
naturale pe baza actelor doveditoare, dacă nu au beneficiat pentru acelaşi motiv de 
sprijin financiar din partea altei instituţii sau societate de asigurări. 

 
2. Acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de până la 1.500 lei, persoanelor 

ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt mai mici decât salariul minim brut 
pe ţară garantat în plată, în situaţia în care se dovedeşte cu acte medicale eliberate de un 
medic specialist necesitatea unei intervenţii chirurgicale care nu poate fi efectuată în 
municipiul Tulcea.  

 
3. Acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de până la 1.000 lei, pentru 

însoţitorii persoanelor imobilizate, cu excepţia asistenţilor personali, pe baza actelor 
doveditoare privind costurile aferente perioadei de spitalizăre.  

 
 4. Acordarea unui ajutor de înmormântare în limita sumelor cuvenite drept ajutor 

social, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de venit minim garantat, 
cu condiţia prezentării actelor doveditoare potrivit art.48 din HG.nr.50/2011. 

 
5. Acordarea ajutorului de înmormântare materializat în groapă, sicriu şi cruce, în 

cazul decesului persoanei singure sau a unui membru din familia care realizează un venit 
net pe membru de familie sub nivelul ajutorului social acordat pentru o singură persoană 
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare pe baza actelor doveditoare. 

 
6. Acordarea ajutorului de înmormântare materializat în groapă, sicriu şi cruce, în 

cazul decesului pe raza municipiului Tulcea, inclusiv pentru persoanele decedate cu 
domiciliul în altă localitate, lipsite de susţinători legali sau când aceştia nu pot să-şi 
îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau a situaţiei economice 
precare. 
 
 
 
 

Condiţii de acordare a ajutorului de urgenţă 
 

 
1. Pentru situaţiile prevăzute la punctele 1-3 ajutoarele de urgenţă se acordă o 

singură dată pe an. 



2. Ajutoarele de urgenţă se acordă doar în situaţia în care pentru aceeaşi situaţie 
nu s-au acordat sume de la bugetul de stat. 

3. Aprobarea acordării ajutorului se stabileşte de către Comisia de analiză a 
solicitărilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă. 

4. Comisie este alcătuită din cinci membri, numiţi prin decizie a directorului 
D.A.P.S., respectiv: director, contabil şef, consilier juridic, şef Serviciu 
Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi, şef Serviciu Prestaţii şi Servicii 
Socio-Medicale Copii. Secretariatul comisiei va fi asigurat de compartimentul 
de specialitate. 

5. Ajutoarele de urgenţă se acordă în urma efectuării anchetei sociale şi în baza 
dispoziţiei primarului.  

 
 
 

Actele necesare acordării ajutorului de urgenţă 
 
 

1.  Cererea tip de acordare a ajutorului de urgenţă.  
2.  Actele de identitate şi de stare civilă; 
3. Acte doveditoare privind veniturile familiei (după caz: pensie, şomaj, alocaţii, 
pensie alimentară sau întreţinere, indemnizaţii, salariu, adeverinţe de elev/student 
cu bursă sau fără, declaraţie, etc); 
4. Acte medicale din care rezultă starea de sănătate (certificat de încadrare într-un 
grad de handicap, recomandare pentru intervenţii, bilet de ieşire din spital, etc); 
5. Certificatul de deces, în original şi în copie; 
6. Acte care atestă relaţia de rudenie cu decedatul sau calitatea de moştenitor, 
tutore, curator; 
7. Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea; 
8. Adresele de la instituţii prin care se solicită alocarea sumelor necesare 
înhumării sunt insoţite de certificatul de deces sau certificatul constator şi 
rezultatul investigaţiilor.    
 

                        CONTRASEMNEAZĂ                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  SECRETAR,                                                       CONSILIER, 
                           JR. BRUDIU MARIA                                FRANDEŞ CLAUDIA ALINA 

 
 
 

Anexa nr. 2.la H.C.L.nr. 13/13.02.2015 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
Unitatea Administrativ Teritorială Tulcea 
Nr. _________________________    

                                                                                                                 Primar,     
            CERERE  

privind acordarea unor beneficii sociale din bugetul local 
 
 
              Subsemnatul_______________________________cu domiciliul (reşedinţa) în municipiul 
Tulcea, str._______________________, nr.__, bl.___, sc.__, ap.__, tel._____________, 
posesor(oare) al actului de identitate seria ___ nr._______ prin prezenta solicit acordarea unui ajutor 



de urgenţă necesar pentru: 
 
 
 
 
 
 
Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Declar pe propria răspundere: 
- familia mea este formată din ___ membri; 
- venitul total al familiei este de_______lei/lună reprezentat de ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
- atât eu cât şi membrii familiei mele deţin/nu deţin în proprietate clădiri sau alte spaţii locative în 
afara locuinţei de domiciliu si anexele aferente; 
- deţinem/nu deţinem alte bunuri mobile sau imobile aducătoare de venituri în sumă de _______ lei; 
- desfăşor/nu desfăşor activităţi pe baza liberei iniţiative, ca persoană fizică sau asociaţie familială şi 
realizez venituri lunare în cuantum de______ lei. 
 - locuinţa este/nu este  asigurată şi am beneficiat /nu am beneficiat de prime de asigurare în sumă de 
lei __________, la data de _________ 
- am beneficiat/nu am beneficiat de sprijin financiar pentru aceeaşi situaţie la data de _____________ 
de la _________________________, 
         
                     Data        Semnătura 

              CONTRASEMNEAZĂ                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                  SECRETAR,                                                                 CONSILIER, 
                           JR. BRUDIU MARIA                                        FRANDEŞ CLAUDIA ALINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


