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HOTARÂREA  Nr.  5 /27 ianuarie   2021  

privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor 
deosebite  

  
Consiliul Local al comunei  Cicârlău, judetul Maramures , întrunit  în sedinta ordinara 

in data de  27 ianuarie 2021 , 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
        d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările 
ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 

 Luând act de:  
  Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul 
de aprobare  al acestuia nr. 426/2020  , raportul compartimentului de resort nr. 427/2020.  
 Referatul Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei comunei 
Cicârlău nr. 428/2020 din care rezultă  necesitatea stabilirii criteriilor de acordare a ajutoarelor 
de urgentă, conform prevederilor legale în vigoare;  
 Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local  
 

          În temeiul : prevederilor  art. 28 al. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările si completările ulterioare,   art . 129 alin 1 si 2 , lit d  si art .196 alin 1, lit 

a din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  

 
 

HOTĂRĂSTE  
 

      Art. 1   Se aproba  criteriile pentru acordarea ajutoarelor de urgentă familiilor şi persoanelor 
care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum 
şi pentru alte situaţii deosebite, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
            Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Cicârlău  si 
Compartimentul de asistentă socială.  
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    Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Maramureş în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate;  
- Primarului comunei Cicârlău; 
-   Compartimentului de  asistenţă socială și Compartimentului  contabil din cadrul Primăriei 
comunei Cicârlău;  
-  Secretarului general al  comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiinta publica   
 
 
 

 

          Președinte de ședința                                             contrasemnat Secretar General  

                                                                                                    al comunei Cicârlău 

               Ioan  BLEDEA                                                                    Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 27 ianuarie 2021 , cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru    13 
Voturi împotrivă 
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ANEXA 1 la HCL  nr. 5 /2021 
 
  

CRITERII  PENTRU  ACORDARE A  AJUTOARELOR DE URGENȚĂ 
altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

 Ajutorul de urgență se acordă în baza  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Art. 41 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prevede următoarele: “Primarul 

poate acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de 

necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații 

deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local” .  

  

 Beneficiaza de ajutorul de urgenta, familiile sau persoanele singure, cu domiciliul in 

comuna Cicârlău, jud. Maramureș ( cu satele componente apartinatoare), care se afla in una 

din urmatoarele situatii: 

 a) persoanele a caror stare de sanatate necesita investigatii de specialitate, tratament, 

interventii chirurgicale, transport in vederea efectuarii tratamentului, investigatii medicale sau 

procurarea de echipament sau accesorii medicale al caror cost bugetul familiei nu il permite; 

 b) familiile sau persoanele singure care se afla in situatii al caror buget familial nu 

permite acoperirea unor cheltuieli minime necesare înmormantarii unui membru al familiei si 

familia nu poate beneficia de ajutorul de înmormantare potrivit unor legi speciale. 

             c) familiile si persoanele singure care se afla in situatii de necesitate datorate 

calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor precum si pentru alte situatii deosebite. 

            Ajutoarele de urgență se acorda la cererea solicitantului, prin dispoziția primarului emisă 

în baza unui referat și a anchetei sociale, cu condiția prezentării actelor justificative, pentru 

fiecare caz în parte. 

 Documentatia întocmita de catre Compartimentul de asistență socială din cadrul 

Primariei Cicârlău, in vederea acordarii ajutorului social de urgenta, va cuprinde: 

        - cererea de acordare a ajutorului social de urgenta 

        - ancheta sociala efectuata in acest sens 

        - acte de identificare ale solicitantului si celorlalti membrii din familie 

       -  adeverinte medicale, referate medici specialisti 

       -  cupoane pensie, cupoane alocati 

       -   adeverinte de salariu sau adeverinta ca nu realizeaza venituri impozabile 

       -  adeverinte scolarizare ( unde este cazul) 
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       -  facturi fiscale însoțite de chitanțe în original, pe numele celui care face solicitarea,  care 

să reflecte cheltuielile de înmormîntare 

       -  alte documente justificative care vin în susținerea cererii privind acordarea ajutorului de 

urgență. 

 

Situațiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele 

datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor sunt: 

 

Persoanele care suferă de boli dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesită 

investigații medicale, intervenții chirurgicale, tratament medical de specialitate, asigurarea 

medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, îngrijiri stomatologice 

Achiziționarea materialelor de construcție sau manopera pentru repararea locuințelor de la 

domiciliul beneficiarilor ale căror locuințe sunt într-o stare avansată de degradare și venitul nu 

le permite refacera acestora. 

Sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidență a 

populației și stare civilă. 

Sprijinirea persoanelor singure sau familiilor nevoiașe în vederea achitării unor datorii la 

utilitățile de strictă necesitate (apă, energie electrică) 

Achizițíonarea de produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte sau alte categorii de bunuri de 

strictă necesitate. 

Decesul persoanelor din familii cu venituri mici, care, nefiind cuprinși în sistemul de asigurări, 

nu pot beneficia de ajutorul de înmormântare din partea altor instituții. 

      

   

                PRIMAR                                                                                  Consilier superior 

            Sorin LUPSE                           Lăcrămioara DRAGOMIR  

            
 


