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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta la
nivelul comunei Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 28.10.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei
comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.28 alin.2) si 4) din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat, actualizata;
In conformitate cu dispozitiile art.41, art.43 si art.44 din H.G. nr.50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata ;
In baza prevederilor art.36 alin.6) lit.,,a’’ pct.2 ; art.45 alin.1) si art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente,
familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul în comuna Corbu, aflate în una
din situatiile deosebite stabilite in anexa nr.1, ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Ajutoarele de urgenţă în bani se vor acorda pentru familiile sau
persoanele singure aflate într-una din situaţiile deosebite stabilite în anexa nr.1
parte integrantă a prezentei hotărâre, o data pe an, trimestrial sau ori de cate ori
situatia o impune.
Art.3 Pentru situaţiile deosebite prevăzute în anexa nr.1 parte integrantă a
prezentei hotărâri, ajutoarele de urgenţă se vor acorda în baza anchetei sociale,
precum şi a documentelor justificative anexate (acte privind componenţa familiei,
veniturile nete lunare ale persoanei singure/ale familiei, acte medicale privind

starea de sănătate, orice act care certifică starea socio-economică precară a
familiei/persoanei singure, etc.).
Art.4 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.5 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.6 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Asistenta sociala si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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Anexa la HCL nr.82/28.10.2016

REGULAMENT
privind acordarea ajutoarelor de urgenta la nivelul comunei Corbu
1. Ajutor de urgenta reprezentand contravaloarea serviciilor funerare
(accesorii si inhumare) pentru persoanele decedate pe raza Comunei Corbu,
identificate sau neidentificate, fara apartinatori cunoscuti, persoane varstnice
lipsite de sustinatori legali sau cand sustinatorii legali nu isi pot indeplini
obligatiile familiale datorita veniturilor reduse, situate sub indicatorul social de
referinta (ISR)/membru de familie/persoana singura.
Nota 1
(1) Cuantumul ajutorului va fi de pana la 1.000 lei.
(2) Ajutorul se acorda pentru cazurile decesului persoanelor
neidentificate sau fara apartinatori / sustinatori legali - in baza
anchetei sociale si a dovezilor cheltuielilor efectuate; pentru
apartinatori / sustinatori legali – in baza cererii – care va fi depusa
cat mai repede de la data inregistrarii decesului - si a urmatoarelor
documente: certificat de deces act identitate solicitant, actul doveditor
al calitatii fata de defunct certificat de casatorie pentru soti, certificat de
nastere pentru copii, certificat de mostenitor, tutore, curator, etc., dupa
caz), dovada veniturilor familiei decedatului (adeverinte salariale,
cupoane de pensie, alocatii, indemnizatii, etc.), documente
doveditoare ale cheltuielilor efectuate cu acesta ocazie, declaratie ca
nu a mai primit alt ajutor din sistemul asigurarilor de stat.
2. Ajutor de urgenta pentru copii din familiile al caror venit se situeaza sub
nivelul ISR./membru de familie/persoana singura, in situatia in care acestia se
confrunta temporar cu probleme financiare sau medicale, care pun in pericol
dezvoltarea armonioasa sau viata copilului.
Cuantumul va fi de pana la 1.000 lei.
In termen de cel mult 30 de zile de la primirea ajutorului, beneficiarul va

prezenta asistentului social care a instrumentat ancheta sociala, acte justificative
privind cheltuielile efectuate (facturi, chitante ) .
3. Ajutor de urgenta pentru persoane adulte a caror venit se situeaza sub
nivelul ISR./ membru de familie/persoana singura, care sufera de boli cronice
sau grave, dovedite cu acte medicale de specialitate, care necesita investigatii
medicale, interventii chirurgicale, tratament medical de specialitate, asigurarea
medicamentelor, aparate si/sau dispozitive medicale .
Cuantumul va fi de pana la 6.000 lei.
In termen de cel mult 30 de zile de la primirea ajutorului, beneficiarul va
prezenta asistentului social care a instrumentat ancheta sociala, acte justificative
privind cheltuielile efectuate (facturi, chitante).
Nota 2
Pentru situatiile prezentate la punctele 2 si 3 solicitantii vor depune cerere
insotita de acte justificative, in functie de natura cauzelor pentru care se solicita
si in baza carora se va intocmi ancheta sociala, astfel :
acte de stare civila ale solicitantului si ale membrilor familiei
sale (CI./BI./CP., certificat de casatorie, certificate nastere minori,
sentinta divort), livret familie, act adoptie /tutela/ curatela – dupa
caz ;
adeverinte de elev/student emise in luna in curs sau anterioara
solicitarii cu mentiunea: daca beneficiaza de bursa, tipul si
cuantumul ei ;
dovezi privind venitul ( adeverinte salariu, cupoane
pensie/indemnizatii/alocatii , etc.);
adeverinte de venit emisa de ANAF.- din care sa reiasa ca nu
sunt realizate alte venituri;
dovezi medicale (scrisori medicale, RMN, CT., certificate
incadrare in grad de handicap, tratamente/ retete prescrise,
bilete de internare/externare si altele) emise in anul in curs;
declaratie pe propria raspundere, sub consecinta legii penale,
ca ajutorul va fi folosit in scopul pentru care a fost acordat ;
4. Ajutor de urgenta pentru familii sau persoane singure, care se afla in situatii
de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, si alte situatii de acest
gen, constatate prin acte de catre organele competente.
In termen de cel mult 30 de zile de la primirea ajutorului, beneficiarul va
prezenta asistentului social care a instrumentat ancheta sociala, acte justificative
privind cheltuielile efectuate (facturi, chitante).
Cuantumul va fi de pana la 3.000 lei.

Nota 3
Pentru situatia de la punctul 4 solicitantii vor depune cerere insotita de
acte justificative , in functie de natura cauzelor pentru care se solicita si in baza
carora se va intocmi ancheta sociala, astfel :
acte de stare civila ale solicitantului si ale membrilor familiei
sale (CI./BI./CP., certificat de casatorie , certificate nastere
minori, sentinta divort), livret familie, act adoptie / tutela/ curatela
– dupa caz ;
dovezi
privint
venitul
(adeverinte salariu,
cupoane
pensie/indemnizatii/alocatii, etc.);
adeverinta de venit emisa de ANAF.- din care sa reiasa ca nu
sunt realizate alte venituri;
proce-verbal de constatare a unei situatii de calamitate emis de
organele competente;
actul de proprietate/inchiriere al imobilului;
declaratie pe propria raspundere, sub consecinta legii penale,
ca ajutorul va fi folosit in scopul pentru care a fost acordat;
alte acte in sustinerea cererii de sprijin.
5. Ajutor de urgenta in vederea acoperirii costurilor pentru inregistrarea tardiva
a nasterii, precum si pentru punerea in legalitate pe linie de evidenta a populatiei
si stare civila, in situatia in care persoana/familia au venituri reduse, respectiv
sub pragul ISR./membru familie/persoana singura.
In termen de cel mult 30 de zile de la primirea ajutorului, beneficiarul va
prezenta asistentului social care a instrumentat ancheta sociala, acte justificative
privind cheltuielile efectuate (facturi, chitante).
Cuantumul va fi de pana la 1.000 lei.
Nota 4
Solicitantii vor depune cerere, acte de stare civila ale familiei, dovada
veniturilor pe care le realizeaza , orice alte documente justificative solicitarii , in
baza carora va fi intocmita ancheta sociala. Vor prezenta personalului din cadrul
Compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primariei
Comunei Corbu in cel mult cinci zile de la obtinere, actele justificative de plata.
6. Prin Dispozitia Primarului se pot acorda ajutoare de urgenta si in alte situatii
de exceptie pe baza anchetei sociale, a unor acte doveditoare, in condiiile
prevazute de lege .

Cuantumul va fi de pana la 1.500 lei.
Cuantumul ajutorului de urgenta este stabilit prin dispozitie a primarului in
limita sumelor aprobate din bugetul local cu aceasta destinatie, primarul
prezentand lunar, situatia acordarii ajutoarelor de urgenta Consiliului Local
Corbu.
Ajutoarele de urgenta pot fi acordate o data pe an sau maxim trimestrial,
cu exceptia cazurilor in care cresterea gradului de risc social, vulnerabilitate si
dependenta o impune.
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