
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3 

privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a 

prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență pentru familii, personae singure /copii 

aflate în nevoie 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară  

în data de 31.01.2023: 

 

Având în vedere: 

 

- Raport de specialitate nr. 54 din 10.01.2023 întocmit de dna. Păduraru Gema – inspector 

superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Gioseni  cu nr.CL 4 din 10.01.2023. 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 
 

În conformitate cu prevederile: 

 

- Art. 121 – 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 28, alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Art. 41 – 48 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 aprobate 

prin H.G. nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată. 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139, alin. 1, art.  196, alin. 

1, lit. a, art. 197, alin. 1 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

PROPUNE: 

 
Art.1. ( 1 ) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se acordã ajutoare de urgențä în bani şi/sau 
în natură, în limita fondunlor existente în bugetul local, familiilor / persoanelor singure, cu domiciliul 
în Comuna Gioseni, aflate în una din situațiile deosebite stabilite în Anexa , parte integrantà din 
prezenta hotărâre. 

(2) La momentul adoptării prezentei,  HCL nr. 71 din 28.11.2019 se revocă. 
 

Art.2.(1) Se aprobã Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgențà , conform Anexei precizate la art.1. 

(2) AjutoruI de urgențä se acordà în baza anchetei sociale efectuatä de personalul din cadrul 
compartimentului asistențä socială şi a actelor doveditoare care atestã situațiile deosebite in care se 
aflã familiile sau persoanele singure. 

Art.3.(1) Se aprobä acordarea din bugetul local a unor ajutoare de urgențã /prestatii exceptionale , 
dupä cum urmeazã: 

a)  în situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor se acorda 
ajutoare de urgențä, in sumã maximà de 4.000 lei; 

b) în situatii de boalà se acorda ajutoare de urgenta pentru probleme medicale deosebite, 
certificate de medicul specialist şi / sau medicamente a caror costuri nu sunt acoperite sau compensate 
partial de asigurarile sociale de sänátate , ïn sumà maximä de 2.500 lei ; 



c) în situatii de deces se acordã ajutoare de urgențà pentru o parte din cheltuielile 
de înmormântare in suma maximã de 2000 lei; 

d) copiiIor ale caror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a le acorda ingrijirea 
corespunzätoare li se acorda prestatii in naturã, constând in alimente, îmbräcãminte , rechizite sau 
echipamente şcolare, în suma maximã de 500 lei. 

(2) O persoana singurã sau familie aflatä în una din situatiile prevazute la alin.(1) poate beneficia de 
un singur tip de ajutor de urgențã in cursul unui an calendaristic. 

(3) Cheltuiala privind acordarea ajutoarelor de urgențã se suportä din bugetul local, in limita 
fondurilor aprobate cu aceastã destinație. 

Art.4. Prezenta hotàrâre poate fi atacatã în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificãrile şi completärile 
ulterioare, la instanța de contencios administrativ competentã. 

Art.5. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, respectiv asistențà socialã și 
contabilitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotàràri. 

Art.6. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotãrâre se va comunica Prefectului Judetului Bacau, 
primarului comunei , compartimentelor de specialitate precizate la art.5 şi va fi adusã la cunoștința 
publicã,în condițiile legii. 

 

 

 

                  Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                                                               



                                                                                                                                                    

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
 

 

 

Nr. CL 4 din 10.01.2023 
 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 și alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a 

prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență pentru familii, personae singure /copii 

aflate în nevoie 

 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Subsemnatul Tamaș Bernadin în calitate de Primar al Comunei Gioseni, Județul Bacău: 

Având în vedere: 

- Raport de specialitate nr. 54 din 10.01.2023 întocmit de dna. Păduraru Gema – inspector 

superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

- Art. 121 – 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 28, alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Art. 41 – 48 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 aprobate 

prin H.G. nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată. 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139, alin. 1, art.  196, alin. 1, lit. 

a, art. 197, alin. 1 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, față de cele arătate 

vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

PRIMARUL COMUNEI GIOSENI, 

Bernadin TAMAȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 1 pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 31.01.2023 

 

pentru P.H.C.L. nr 3/2023 privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de 

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

familii, personae singure /copii aflate în nevoie 

 

 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  

adoptă următorul aviz. 

 

 Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 3/2023 privind 

stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a 

prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență pentru familii, personae singure /copii 

aflate în nevoie, cu ……... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Bașcandură Marinică – Președinte    _____________ 

2. Calara Alexandra – Secretar    _____________ 

3. Imbrea Daniel – Membru   ____________ 

4. Jugaru Marian – Florin – Membru   ________________ 

5. Păduraru Paul – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 31.01.2023  

 

pentru P.H.C.L. nr 3/2023 privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de 

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

familii, personae singure /copii aflate în nevoie 

 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, muncă și 

protecție socială adoptă următorul aviz. 

 

 Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 3/2023 privind 

stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a 

prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență pentru familii, personae singure /copii 

aflate în nevoie, cu …….. /fără amendamente. 
 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Calara Alexandru – Președinte  _____________ 

2. Helciug Gabriela - Liliana – Secretar    _____________ 

3. Jitaru Felix – Membru   ____________ 

4. Păduraru Paul – Membru   ________________ 

5. Oprea Martin – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism 
 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din 31.01.2023 

 

pentru P.H.C.L. nr 3/2023 privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de 

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

familii, personae singure /copii aflate în nevoie 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și turism 

adoptă următorul aviz. 

 

 Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr 3/2023 privind 

stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a 

prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență pentru familii, personae singure /copii 

aflate în nevoie, cu …….... /fără amendamente. 
 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

1. Timaru Corneliu  – Președinte  _____________ 

2. Chicea Valerian – Secretar    _____________ 

3. Petrina Iustina  – Membru   ____________ 

4. Oprea Martin – Membru   ________________ 

5. Boncu Petru – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N I A 

JUDEȚUL BACĂU  

COMUNA GIOSENI 

Nr. 54  din  10.01.2023 

 

 

 

R A P O R T    DE    S P E C I A L I T A T E  
 

               Subsemnata Păduraru Gema – inspector superior din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, având în vedere   : 
 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 121 – 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Art. 28, alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Art. 41 – 48 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 aprobate 

prin H.G. nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată. 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139, alin. 1, art.  196, alin. 1, lit. 

a, art. 197, alin. 1 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ținand cont de faptul că trebuie aprobat stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului 

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

familii, personae singure /copii aflate în nevoie, vă rog să analizați și să aprobați acest proiect de 

hotărâre. 

 

Inspector superior, 

                                                                      Păduraru Gema 

 
 


