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Anexă la HCL nr. ________ din 31.01.2023 

 

 

REGULAMENT 

 

de acordare din bugetul local a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență 

pentru familii, personae singure /copii aflate în nevoie 
 

 

Scopul : 
➢ acordarea prestațiilor financiare exceptionale in conformitate cu prevederile art. 121-123 din 

 Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modîficarile si 
completarile ulterioare ; 

- acordarea ajutoarelor de urgenta in conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat,cu modificările și completările ulterioare; 

- combatarea marginalizari sociale a persoanalor sau grupurilor de persoane cu acces limitat la 
resursele economice si fînanciare, a unui minim de conditii sociale de viata de pe raza comunei Gioseni . 

a) directi - familiile si persoanele sdrace, fara nici un venit sau cu venituri mici, persoanele 
cu handicap grav si accentuat , beneficiarii de ajutor social sau urmasii acestora, somerii, pensionarii, bolnavii 
cronici, copii minori si orfani preluati de familii cu venituri mici, alte categorii. 

 
b) indirecți — comunitatea locala  

 
  Obiectivele: 

Acordarea prestațiilor financiare excepționale si a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor 
care se află in situatie de necesitate datorita calamilatilor naturale, cutremuælor, inundatiilor, alunecarilor de 
teran, incendiilor, accidentelor ( rutiero, feroviaæ, aerîene ) , precum si a altor situatii, cum ar fi: 

- in cazul decesușlui ambilor parinti cand copii minoñ sunt preluati de familii cu venituri mici; 
- decesul percoanei cu handicap grav sau accentuat sau al rudelor acestora , gradul I, inclusiv; 
- decesul beneficiarului de ajutor social, in urma caruia se constata ca urmasii acestora au suportat 

cheltuielile de inmormantare; 
- in cazul decesului pereoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale carui venituri nete 

pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie , cand persoana decedata nu a avut 
asigurate contributiile la fondul asigurarilor sociale si de sanaate, urmasii acestora neputand beneficia de 
ajutor de inmormântare din partea altor institutii; 

- in cazul bolnavilor cronici , cu prioritate persoanele varsnice , provenite din familii in care venitul 
net pe membru de famiiie nu depășește saiariul minim pe economie , pentru acoperirea partiala a costului 
medicamentelor in cazul unei boli grave cronice ; 

- in cazul familillor cu multi copii ai căror parinți ajung inapti de munca din cauze diverse . 

Beneficii sociale: 

Identificare: 
- Îmbunătățirea  nivelului social pentru persoanele defavorizata ; 
- sprijinirea persoanelor active in vederea solutionarii problemelor cu care ae confrunta datorita 

absentei unui minim de conditii sociale de viata sau care se afla in diverse situatii de necessitate datorate 
calamitatilor naturale, incendiilor, inundatiilor, accidentelor, etc. 

 
 
 
 



Evaluare 
In cele mai dese cazuri, persoanele active asistate , copii minori sau cele care apartin categoriilor 

defavorizate se confrunta cu probleme multiple care necesita acordarea ajutoarelor (prestatiilor financiare 
exceptionale) financiare de urgențd Acordarea acestor ajutoare/prestatii financiare de urgenta este parte 
componenta a procesului de reducere a marginalizarii sociale , solutionarea problemelor de strictă  necesitate 
, imbunatatirea nivelului de trai pentru copii minori din familii nevoiase, a persoanelor asistate, combaterea 
marginalizarii sociale, accesul real la drepturile fundamentatele ale cetatenilor. 

 
Ajutoarele financiare de urgenta / prsetatlile financiare excepționale se acorda prin dispoziția 
primarulul comunei Gioseni, emisă în baza unui referat si al anchetei sociale, întocmite de 
compartimentul asistență socială , cu conditia prezentarii documentelor justificative: 

- proces-verbal de interventie a incendiului la locuinte si anexe gospodăresti - eliberat de 
Inspectoratul pentru Situții de Urgență Bacău- Departamentul  Pompieri Bacau ; 

- proces — verbal de constatare a pagubelor produse de situatii de urgenta /dezastre - eliberat de 
Comisia de cercetare si evaluare a pagubelor care este stabilită prin dispozitia primarului ; 

- acte de stare civila ( buletin / carte de identitate, certificate de nastere, casatorie, deces ) ale 
solicitantului si membrilor familiei; 

- adeverinta de la Casa Judeteana de Pensii care sa motiveze de ce pentru persoana decedata nu se 
poate acorda ajutorul de inmormantare ; 

- adeverinta din care sa rezulte venitul brut si net, realizat in luna anterioara depunerii cererii de 
catre persoanele incadrate in munca ; 

- adeverinte de elev sau de student , eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii 
cererii pentru acordarea ajutorului social; in adeverinta de elev sau de student se va mentiona daca beneficiaza 
de bursa, tipul si cuantumul acesteia; 

- facturi fiscale insotite de chitante , in original, pe numele celui care face solicitarea , care sa reflecte 
cheltuielile de inmormantare; 

- scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate , specificându-se boala cronica , diagnosticul 
si tratamentul medicamentos propus , durata tratamentului; 

; rețete privind medicamentele necompensate prescrise de medicul de familie si costul fiecarui 
medicament in parte. In fumtie de fiecare caz in parte se pot solicita si alte documente doveditoare. 
 
 

Situații deosebite: 
Deces 
a) în cazul decesul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sal al persoanei singure 

beneficiare de ajutor social, se acordă un ajutor de urgență în cuantum de până la 2000 lei. 
b) În cazul decesului persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse se acordă un ajutor de 

urgență în cuantum de până la 2000 lei. 
Ajutorul se acordă unei sigure persoane care poate fi după caz, soțul supravețuitor, copilul, 
parintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun, sau în lipsa acestuia, 
persoana care dovedește că a susprtat cheltuielile cu înmormântarea cu condiția ca solicitantul 
să nu benefieceze de ajutorul de deces acordat conform legii pensiilor. 
Ajutorul se acordă prin dispoziția primarului, în baza următoarelor documente: cerere scrisă, 
certificat de deces în original și copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilă 
ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau după caz, acte care 
atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator, dovezi privind suportarea cheltuielilor cu 
înmormântarea. Ajutorul se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligatiilor de 
pltat fata de bugetul local. 
 

Probleme medicale 
În cazul famiilor sau persoanelor care se confruntă cu probleme medicale deosebite, certificate în 
acest sens de medical specialist, se acordă un ajutor de urgență cuprins între 500 – 2500 lei. 
Ajutorul se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul 
local. 
Ajutorul se acordă prin dispoziția primarului în baza următoarelor documente solicitate scrisă a 
persoanei/ reprezentantului, acte de stare civlă, adeverințe de venit, acte medicale, facturi fiscale 
însoțite de bon/chitanță care atestă cheltuială, anchetă socială prin care se certifică situația de 
necesitate, formularul fiind cel prevăzut în anexa la HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind minim garantat angajamentul 
scris al benefiarilor că vor utiliza ajutorul de urgență în scopul în care acesta a fost acordat. 
 În cazul achiziționării medicamentelor efectuarii interventiilor medicale după acordarea 



ajutorului de urgență, beneficiarul este obligat să prezinte documente financiare justificate în 
termen de maxim 30 de zile de la ridicarea sumei, în caz contrar se va proceda la recuperarea 
sumei nejustificate. 
 
Situația de necesitate de calamități naturale, incendii, accidente. 
Ajutorul de urgență acodat este cuprins între 500 – 4000 lei se acordă prin dispoziție a primarului 
în baza următoarelor documente solicitare scrisă a beneficiarului, acte de stare civilă, adeverinte 
de venit, proces verbal de constatare întocmit de instituțiile abilitate după caz alte documente 
relevante, ancheta socială prin care se certifică situația de necesitate, formularul fiind cep prevăzut 
în anexa la HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, angajamentul scris al beneficiarilor că vor 
utiliza ajutorul de urgență în scopul în care acesta a fost acordat. 
După acordarea ajutorului de urgență, solicitantul este obligat să prezinte facturi fiscale,  însoțite 
de bon/chitanță care atestă cheltuielile privind materialele de construcții, în termen de maxim 30 
de zile de la ridicarea sumei, în caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate. 
 
Persoanelor care au fost condamnate penal în termen de cel mult șase luni de la data eliberării 
din penitenciar ca sprijin în integrare socială, li se acordă un ajutor de urgență în cuantum de 
până la 1000 lei în baza următoarelor documente: solicitare scrisă a beneficiarului, documente 
din care să rezulte data eliberării din penitenciar, ancheta socială prin care se certifică sitauția de 
necesitate, formularul fiind cel prevăzut în anexa la HG nr. 50/2011 pentru aprobarea pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat. 
 
Cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie li se acordă un ajutor de urgență în cuantum 
de 1000 lei în baza următoarelor documente: solicitare scrisă a unuia din beneficiari, acte de stare 
civilă. Ajutorul se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligatiilor de plată față de 
bugetul local. 
 
Persoanelor care au împlinit 100 de ani li se acordă un ajutor de urgență în cuantum de 1000 lei 
în baza următoarelor documente: solicitare scrisă a unuia din beneficiari, acte de stare civilă. 
Pentru punctele V și VI se va stabili și o sumă pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de 
organizarea acestor evenimente (flori, diplome, etc) în cuantum de până la 40 lei/cuplu, respectiv 
100 lei/persoană. 
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