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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență 

din bugetul local 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 Având în vedere: 

– Referatul nr. 18121/09.11.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se 

propune stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul 

local; 

– Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Bacău nr.  18123 din 09.11.2021; 

– Raportul favorabil al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate                              

nr. 180570/1 / 19.11.2021; 

– Prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

– Prevederile art. 28 din Legea nr.  416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 

completările ulterioare;  

– Prevederile art. 40, art. 41, art. 42, art. 43 și art. 44 din Hotărârea de Guvern                       

nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii   nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

– Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 

(1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b”  din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art. 1. Se stabilește lista situațiilor de necesitate precum și a situațiilor deosebite care justifică 

acordarea ajutoarelor de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau  persoanelor  care locuiesc pe 

raza municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001  privind  venitul  minim  

garantat,  cu  modificările  și completările  ulterioare,  conform  anexei  nr. 1  care  face  parte  

integrantă  din prezenta hotărâre. 

 



       Art. 2. Se aprobă Procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al 

municipiului Bacău conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

      Art. 3.  Ajutoarele de urgență în bani se acordă în limitele fondurilor bugetare prevăzute cu 

această destinație  în bugetul local prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

 

      Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Bacău  nr. 112 din 29.04.2010. 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

 

Art. 6.  Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

 

Art. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal 

Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității. 

 
 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 18123 DIN 09.11.2021 

 

 

                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare 

a ajutoarelor de urgență din bugetul local 

 

 

 

Potrivit Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, își asumă responsabilitatea de  

realizare  a  măsurilor  și  acțiunilor  prevăzute  în actele normative privind beneficiile de asistență 

socială și serviciile sociale.  

Prin Hotărârea  Consiliul  Local  al  Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, s-au aprobat 

criteriile și modalitățile de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

La  data  de  11.06.2021,  a  fost modificată Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, în sensul în care „primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență, în bani sau în 

natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate  apărute ca urmare a unor 

calamități naturale,  incendii,  accidente,  epidemii, epizootii, precum și în alte situații deosebite care 

pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în 

străinătate, stabilite  prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde și procedura și/sau condițiile 

de acordare”.   

Având în vedere faptul că, potrivit noilor reglementări, organul deliberativ al  unității  

administrativ-teritoriale stabilește toate situațiile care  justifică acordarea  ajutoarelor  de  urgență,  

procedura  și/sau  condițiile  de  acordare  a acestora,  se  impune  adoptarea  unei  noi  hotărâri  de  

către  Consiliul  Local  al  Municipiului Bacău.   

În  conformitate  cu  prevederile  art.  28  din Legea  416/2001  privind  venitul  minim  

garantat cu  modificările și completările ulterioare  coroborate  cu  art.  41  din  H.G.  nr.  50/2011  

pentru  aprobarea  Normelor  metodologice de  aplicare  a  prevederilor Legii 416/2001 și în temeiul 

prevederilor art. 129, alin.2, lit. d coroborat cu alin.7, lit. b și art. 196 alin.1 lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, propun 

Consiliului Local:  

 1. stabilirea  situațiilor de necesitate precum și a situațiilor deosebite care justifică acordarea 

ajutoarelor de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau  persoanelor  care locuiesc pe raza 

municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  privind  venitul  minim  

garantat,  cu  modificările  și completările  ulterioare;  

 2. stabilirea procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului 

Bacău;  

Față de cele expuse mai sus, rog Consiliul Local să  aprobe proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

Primarul Municipiului Bacău, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                            

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU                            

NR. 18121 din 09.11.2021                                                  
                                                                                                                 APROB,                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                         Primarul Municipiului Bacău 

                                                                                                               Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

REFERAT 
 

Acordarea de ajutoare de urgență are la bază principiul solidarității sociale și al universalității potrivit 

cărora întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și intervenție 

specializată pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate cu respectarea demnității umane și a 

condițiilor prevăzute de lege.  

Ajutorul de urgență reprezintă o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii 

calității vieții anumitor categorii de persoane defavorizate. 

Procedura de acordare trebuie să respecte criteriul tratamentului egal, respectiv stabilirea în mod 

nediscriminatoriu a facilităților, măsurilor și acțiunilor, astfel încât orice persoană care traversează o 

perioadă dificilă să poată fi ajutată. 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 28 din Legea nr.  416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii   nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea  Consiliul  Local  al  Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, prin care s-au 

aprobat criteriile și modalitățile de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Propunem: 

1. stabilirea  situațiilor de necesitate precum și a situațiilor deosebite care justifică acordarea 

ajutoarelor de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau  persoanelor  care locuiesc pe 

raza municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  privind  venitul  

minim  garantat,  cu  modificările  și completările  ulterioare, conform anexei nr. 1 la 

prezentul referat;  

2. stabilirea procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului 

Bacău, conform anexei nr. 2 la prezentul referat;  

 

Fată de cele prezentate, vă rugăm să aprobați prezentul referat si sa inițiați promovarea unui proiect 

care va fi supus aprobării Consiliului Local.  

 

        DIRECTOR D.A.S.,                                          OFICIUL JURIDIC,                     

    POZÎNĂREA DANIELA                                         AXENTE  IULIAN   

                            



ROMANIA                                                                                       ANEXA Nr. 1  LA REFERATUL       

JUDETUL BACAU                                                                              NR. 18121 DIN 09.11.2021 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUN. BACĂU                            

 

...................................................................................................................................................     
 

Situațiile de necesitate precum și situațiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de 

urgență în bani sau în natură, familiilor sau  persoanelor  care locuiesc pe raza municipiului Bacău în 

conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  și  

completările  ulterioare 

 

 

 I. Situații de necesitate: calamități naturale, incendii, accidente, epidemii și epizootii. 

 

II. Situații deosebite: 

a) Persoane a căror stare de sănătate necesită investigații medicale de specialitate, tratament, 

intervenții chirurgicale , transport în vederea efectuării de tratament sau procurarea de 

echipamente sau accesorii medicale, al căror cost bugetul familiei nu îl permite; 

b) Persoane încadrate în grad de handicap care necesită recuperare specifică (diverse terapii: 

kinetoterapie, terapie ocupațională, ludoterapie, terapie cognitivă, terapie logopedică, stimulare 

cognitivă, etc.) recomandate de medicii de specialitate și care nu sunt suportate de sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate; 

c) Familii sau persoane a căror buget familial nu permite acoperirea unor cheltuieli minime necesare 

înmormântării unui membru  al familiei decedat în țară sau în străinătate și familia nu poate 

beneficia de ajutor de înmormântare potrivit unor legi speciale; 

d) Familii sau persoane singure care se află într-o situație deosebită și nu dispun de resursele 

necesare pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei (hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, 

menținerea și salubrizarea locuinței); 

e) Familii sau persoane singure care se află într-o situație deosebită și necesită sprijin pentru 

îmbunătățirea condițiilor de trai ca urmare a sărăciei extreme; 

f) Persoane  adulte cu vârsta cuprinsă între 60-65 ani, cu probleme de sănătate (imobilizate la pat 

sau cu dificultăți majore de locomoție, etc.), fără locuință, fără sprijinul familiei lărgite, cu 

venituri mici sau fără venituri, ce necesită  îngrijiri de specialitate într-un centru rezidențial, până 

la aprobarea prin HCL a internării în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău; 

g) Persoane  adulte cu probleme de sănătate (de natură psihică, imobilizate la pat sau cu dificultăți 

majore de locomoție, etc.), fără locuință, fără sprijinul familiei lărgite, cu venituri mici sau fără 

venituri, ce necesită  îngrijiri de specialitate într-un centru rezidențial; 

h) Persoane vârstnice, fără adăpost, cu venituri mici sau fără venituri, ce necesită un ajutor financiar 

pentru întocmirea documentației necesare la dosarul de internare în Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Bacău (certificat medico-legal, certificat de atestare fiscală); 

i) Persoanele care nu realizează venituri și care nu pot acoperi cheltuielile ocazionate de întocmirea 

și obținerea actelor de identitate; 

j) Persoane cu venituri mici sau fără venituri ce necesită obținerea certificatului IML                         

(pentru stabilirea vârstei, în caz de violență domestică sau alte situații); 

k) Persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, fără sprijinul familiei, în termen de 

cel mult șase luni de la data eliberării din penitenciar, ca sprijin de reintegrare socială; 

l) Alte situații deosebite. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             

…………………………………………………………………………………………………………………….…                          

       DIRECTOR D.A.S.,                                               OFICIUL JURIDIC,                     

    POZÎNĂREA DANIELA                                             AXENTE  IULIAN   
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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUN. BACĂU                           
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Procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al municipiului Bacău 

 
 

Procedura  stabilește  acordarea  ajutoarelor  de  urgență  familiilor  sau persoanelor care locuiesc pe 

raza municipiului Bacău, care se află în situații de necesitate  ca  urmare  a  unor calamități naturale, 

incendii, accidente, epidemii, epizootii,  precum  și  în  alte  situații  deosebite  care  pot  duce  la  apariția  

sau sporirea riscului de excluziune socială stabilite prin prezenta hotărâre de consiliu local. 

Solicitările de acordare a ajutoarelor de urgentă vor fi analizate de o comisie stabilită prin decizie a 

directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău care va atesta oportunitatea și necesitatea 

acordării ajutorului de urgență și va propune cuantumul acestuia în baza documentelor justificative și a 

anchetei sociale. 

Comisia își va desfășura activitatea în baza unei proceduri operaționale stabilită la nivelul Direcției 

de Asistență Socială a Municipiului Bacău elaborată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri de 

consiliu local. 

Acordarea ajutoarelor de urgență, prevăzute de Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificările și completările ulterioare, se aprobă pe baza propunerii comisiei de analiză a solicitărilor de 

ajutor de urgență, prin: 

a) dispoziția primarului pentru ajutoarele de urgență în cuantum de până la 2500 lei. 

b) hotărârea Consiliului Local pentru ajutoarele de urgență în cuantum de  peste  2500 lei. 

Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza cererea și declarația pe propria 

răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoțite de actele doveditoare, precum și 

anchetă socială prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în 

care se afla familiile sau persoanele singure. 

Cererea și declarația pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în                      

anexa nr. 16 din H.G. nr. 50/2011. 

Ancheta socială este efectuată în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. 

Datele referitoare la familia sau persoana singura se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit 

modelului prevăzut în anexa nr. 16a din H.G. nr. 50/2011. 

Plata ajutorului de urgență se poate efectua și către alt membru de familie cu capacitate de exercițiu 

deplină, consemnat în ancheta socială, în situația în care se înregistrează decesul titularului ajutorului de 

urgență sau acesta se afla în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte cauze care conduc 

la imposibilitatea efectuării plătii către titularul ajutorului. 

  Ajutoarele de urgentă din buget local se acordă o singura dată într-o perioada de 12 luni. 

Familiile și persoanele singure care se află în una dintre situațiile prevăzute în prezenta hotărâre de 

consiliu local pot primi, pentru aceeași situație, ajutoare de urgență suportate atât de la bugetul de stat, cât și 

de la bugetul local.                                                                                                                                

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local prin Direcția de 

Asistență Socială  a Municipiului Bacău.                                                                                                                     
…………………………………………………………………………………………………………………….…   

              

                   DIRECTOR D.A.S.,                                                                      OFICIUL JURIDIC,                     

                POZÎNĂREA DANIELA                                                                  AXENTE  IULIAN   
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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Situațiile de necesitate precum și situațiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de 

urgență în bani sau în natură, familiilor sau  persoanelor  care locuiesc pe raza municipiului Bacău în 

conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  și  

completările  ulterioare 

 

 

 I. Situații de necesitate: calamități naturale, incendii, accidente, epidemii și epizootii. 

 

II. Situații deosebite: 

m) Persoane a căror stare de sănătate necesită investigații medicale de specialitate, tratament, 

intervenții chirurgicale , transport în vederea efectuării de tratament sau procurarea de 

echipamente sau accesorii medicale, al căror cost bugetul familiei nu îl permite; 

n) Persoane încadrate în grad de handicap care necesită recuperare specifică (diverse terapii: 

kinetoterapie, terapie ocupațională, ludoterapie, terapie cognitivă, terapie logopedică, stimulare 

cognitivă, etc.) recomandate de medicii de specialitate și care nu sunt suportate de sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate; 

o) Familii sau persoane a căror buget familial nu permite acoperirea unor cheltuieli minime necesare 

înmormântării unui membru  al familiei decedat în țară sau în străinătate și familia nu poate 

beneficia de ajutor de înmormântare potrivit unor legi speciale; 

p) Familii sau persoane singure care se află într-o situație deosebită și nu dispun de resursele 

necesare pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei (hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, 

menținerea și salubrizarea locuinței); 

q) Familii sau persoane singure care se află într-o situație deosebită și necesită sprijin pentru 

îmbunătățirea condițiilor de trai ca urmare a sărăciei extreme; 

r) Persoane  adulte cu vârsta cuprinsă între 60-65 ani, cu probleme de sănătate (imobilizate la pat 

sau cu dificultăți majore de locomoție, etc.), fără locuință, fără sprijinul familiei lărgite, cu 

venituri mici sau fără venituri, ce necesită  îngrijiri de specialitate într-un centru rezidențial, până 

la aprobarea prin HCL a internării în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău; 

s) Persoane  adulte cu probleme de sănătate (de natură psihică, imobilizate la pat sau cu dificultăți 

majore de locomoție, etc.), fără locuință, fără sprijinul familiei lărgite, cu venituri mici sau fără 

venituri, ce necesită  îngrijiri de specialitate într-un centru rezidențial; 

t) Persoane vârstnice, fără adăpost, cu venituri mici sau fără venituri, ce necesită un ajutor financiar 

pentru întocmirea documentației necesare la dosarul de internare în Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Bacău (certificat medico-legal, certificat de atestare fiscală); 

u) Persoanele care nu realizează venituri și care nu pot acoperi cheltuielile ocazionate de întocmirea 

și obținerea actelor de identitate; 

v) Persoane cu venituri mici sau fără venituri ce necesită obținerea certificatului IML                         

(pentru stabilirea vârstei, în caz de violență domestică sau alte situații); 

w) Persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, fără sprijinul familiei, în termen de 

cel mult șase luni de la data eliberării din penitenciar, ca sprijin de reintegrare socială; 

x) Alte situații deosebite. 

                                                                                                                                     ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                           OFICIUL JURIDIC 

                                                                                                                                            AXENTE IULIAN                                                                                                                               

                                                                                                                  

…………………………………………………………………………………………………………………….…                          

       PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,                             DIRECTOR D.A.S., 



            LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                            POZÎNĂREA DANIELA 
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Procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local  al municipiului Bacău 

 
Procedura  stabilește  acordarea  ajutoarelor  de  urgență  familiilor  sau persoanelor care locuiesc pe raza 

municipiului Bacău, care se află în situații de necesitate  ca  urmare  a  unor calamități naturale, incendii, 

accidente, epidemii, epizootii,  precum  și  în  alte  situații  deosebite  care  pot  duce  la  apariția  sau sporirea 

riscului de excluziune socială stabilite prin prezenta hotărâre de consiliu local. 

Solicitările de acordare a ajutoarelor de urgentă vor fi analizate de o comisie stabilită prin decizie a 

directorului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău care va atesta oportunitatea și necesitatea 

acordării ajutorului de urgență și va propune cuantumul acestuia în baza documentelor justificative și a anchetei 

sociale. 

Comisia își va desfășura activitatea în baza unei proceduri operaționale stabilită la nivelul Direcției de 

Asistență Socială a Municipiului Bacău elaborată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri de consiliu 

local. 

Acordarea ajutoarelor de urgență, prevăzute de Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare, se aprobă pe baza propunerii comisiei de analiză a solicitărilor de ajutor 

de urgență, prin: 

a) dispoziția primarului pentru ajutoarele de urgență în cuantum de până la 2500 lei. 

b) hotărârea Consiliului Local pentru ajutoarele de urgență în cuantum de  peste  2500 lei. 

Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza cererea și declarația pe propria răspundere a 

unui membru de familie sau a persoanei singure, însoțite de actele doveditoare, precum și anchetă socială prin 

care se certifică existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se afla familiile sau 

persoanele singure. 

Cererea și declarația pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în                      

anexa nr. 16 din H.G. nr. 50/2011. 

Ancheta socială este efectuată în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Datele 

referitoare la familia sau persoana singura se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului 

prevăzut în anexa nr. 16a din H.G. nr. 50/2011. 

Plata ajutorului de urgență se poate efectua și către alt membru de familie cu capacitate de exercițiu 

deplină, consemnat în ancheta socială, în situația în care se înregistrează decesul titularului ajutorului de urgență 

sau acesta se afla în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte cauze care conduc la 

imposibilitatea efectuării plătii către titularul ajutorului. 

  Ajutoarele de urgentă din buget local se acordă o singura dată într-o perioada de 12 luni. 

Familiile și persoanele singure care se află în una dintre situațiile prevăzute în prezenta hotărâre de 

consiliu local pot primi, pentru aceeași situație, ajutoare de urgență suportate atât de la bugetul de stat, cât și de la 

bugetul local.                                                                                                                                

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local prin Direcția de 

Asistență Socială  a Municipiului Bacău. 

                                                                                                                                     ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                           OFICIUL JURIDIC 

                                                                                                                                            AXENTE IULIAN                                                                                                                                
 

…………………………………………………………………………………………………………………….…   

              

       PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,                             DIRECTOR D.A.S., 

            LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                            POZÎNĂREA DANIELA      
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                                                                   R A P O R T 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de 

urgență din bugetul local 
 

 

  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Prevederilor art.28 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, care precizează: 

(1)  Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor 

care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, 

epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de 

excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, 

care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare. 

 

    (2)  Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere 

a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa 

situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. 

    (3)  În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure 

beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile 

cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, 

copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, 

persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. 

    (4)  Ajutoarele de urgenţă acordate în temeiul alin. (1) nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi 

de asistenţă socială acordate de la bugetul local. 

    (5)  Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se suportă din bugetul local şi 

pot fi acordate şi în completarea celor prevăzute la art. 27^1. 

- Prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care 

precizează: 

 Art. 40 Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 37 se suportă din bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Art. 41 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de 

necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite 

stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 42 Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui 

membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului 

public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă 

socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului 

municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 38, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, 

situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure. 

Art. 43 Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 41 se suportă din bugetele 

locale. 



 

Art. 44 Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 41 se pot acorda în bani şi/sau în natură. 

- Prevederilor art. 129 (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b”, 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 

alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

        b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 

şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul 

în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în 

scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art.154 (1)  Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 

ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului  

local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 

caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale 

prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în 

condiţiile legii. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, 

dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, 

respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 

legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale 

presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

                                                          DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 180570 din 19.11.2021 

 

 

 

 
          CĂTRE, 

 

                                           DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

                             DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 
  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost transmis 

pe e-mail proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a 

ajutoarelor de urgență din bugetul local, în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de  19.11.2021 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 
            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                           SECRETARUL GENERAL  

               Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU                             AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                            Nicolae Ovidiu POPOVICI 

 

 

 

 

 
 

                            

  


