
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui ajutor  de urgenţă  numitei  ASANDEI MARIA aflată  într-o 

situaţie  de necesitate 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ;  

 In conformitate cu prevederile:  
-art.28 alin.(2) din Legea 416/2001-privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 
-art.41,  art. 43, art.44, art.45  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
-art.11, art.15,  art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a  asistenţei sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
-art.130, art.131 si  art.132 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere: 
 - prevederile H.C.L nr.38 din 30.03.2017, privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 

ajutoarele de urgenţă din bugetul local; 
-Expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 3722 din 21.08.2019 şi raportul de specialitate al 

Serviciului  de Asistenţă Socială, Relații cu Publicul-Secretariat, înregistrat cu nr. 3722 din 21.08.2019; 
În temeiul prevederilor  ale art. 139 alin. (1)  şi art. 196 alin (1) lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 

57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă,  în sumă de 3000 lei, doamnei ASANDEI MARIA, cu 
domiciliul pe raza comunei Vânători-Neamţ, Str.Osoianu, nr. 942, posesoare a C.I., seria N.T., nr.971209, 
CNP:2661031XXXXXX, în vederea acoperirii unor cheltuieli ocazionate cu interventia chirurgicală suferită de fiica 
sa ASANDEI RALUCA. 

 Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.      
  Art.3. Serviciul de Asistenţă Socială, Relații cu Publicul-Secretariat va lua toate măsurile necesare în vederea 

ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4. Secretarul comunei Vânători-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 

şi persoanelor interesate prin Serviciul de Asistenţă Socială, Relații cu Publicul-Secretariat. 
Nr.50 
Din 30.08.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ 
    
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti : 13   
   Pentru  :   13 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                               

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui ajutor  de urgenţă  numitei  ASANDEI MARIA aflată  într-o 

situaţie  de necesitate 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ;  

 In conformitate cu prevederile:  
-art.28 alin.(2) din Legea 416/2001-privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 
-art.41,  art. 43, art.44, art.45  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
-art.11, art.15,  art.16 si art. 129 din Legea 292/2011-Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
-art.130, art.131 si  art.132 din Legea 272/2004-privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere: 
 - prevederile H.C.L nr.38 din 30.03.2017, privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 

ajutoarele de urgenţă din bugetul local; 
-Expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 3722 din 21.08.2019 şi raportul de specialitate al 

Serviciului  de Asistenţă Socială, Relații cu Publicul-Secretariat, înregistrat cu nr. 3722 din 21.08.2019; 
În temeiul prevederilor  ale art. 139 alin. (1)  şi art. 196 alin (1) lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 

57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă,  în sumă de 3000 lei, doamnei ASANDEI MARIA, cu 
domiciliul pe raza comunei Vânători-Neamţ, Str.Osoianu, nr. 942, posesoare a C.I., seria N.T., nr.971209, 
CNP:2661031XXXXXX, în vederea acoperirii unor cheltuieli ocazionate cu interventia chirurgicală suferită de fiica 
sa ASANDEI RALUCA. 

 Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.      
  Art.3. Serviciul de Asistenţă Socială, Relații cu Publicul-Secretariat va lua toate măsurile necesare în vederea 

ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4. Secretarul comunei Vânători-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor 

şi persoanelor interesate prin Serviciul de Asistenţă Socială, Relații cu Publicul-Secretariat. 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

Jr. Maria PETRARIU 
 

Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                     Secretar, 

                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ 

  
 
 
 

                                                                                                                        

 



 
 
 
Primaria Comunei Vânatori-Neamț 
Serviciul  de Asistenta Sociala 
Nr. 3722   din  21.08.2019 
 

                                                                                                                    Aprob, 
                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                       jr. Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor  de urgenţă  numitei  
ASANDEI MARIA aflată  într-o situaţie  de necesitate 

Având in vedere : 

- iniţiativa Primarului comunei Vînători Neamţ, prin expunerea de motive la prezentul 
proiect de hotărâre, înregistrată cu nr 3722/21.08.2019, privind acordarea unui ajutor de 
urgenta  numitei Asandei Maria; 

 

-art.28  alin (2) din Legea 416/2001-privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare, 

    (2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în 
situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi 
pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

 

-art.41, art. 43, art.44, art.45, din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

  “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. 

    ART. 45 

    Familiile şi persoanele singure care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 
alin. (1) şi (2) din lege pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât 
de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în 
sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat.” 

 

-art.130, art.131 si  art.132 din Legea 272/2004-privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare,: 

“ART. 130 

    (1) Primarii acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care 
îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie 
excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. 

    (2) Prestaţiile excepţionale se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au 
posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a 
necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu 
familia sa. 

    (3) În funcţie de fiecare caz în parte, primarul decide, prin dispoziţie, cu privire la 
acordarea prestaţiei financiare excepţionale şi cuantumul acesteia. 

    ART. 131 

    Cuantumul maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale 
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

    ART. 132 



    Prestaţiile financiare excepţionale pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură, pe 
baza dispoziţiei primarului, constând, în principal, în alimente, îmbrăcăminte, manuale şi 
rechizite sau echipamente şcolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea 
de proteze, medicamente şi alte accesorii medicale.” 

          In urma analizei situatiilor socio economice a unui numar mare de familii de pe raza 
comunei Vânători Neamţ a reieşit că, deseori acestea se confruntă cu probleme grave de 
sănătate şi economice, ceea ce necesită intervenţia autorităţilor locale, conform legislatiei 
in vigoare.  Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui 
membru de familie sau a persoanei singure, documentele justificative,  precum şi ancheta 
socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de risc în care se află familiile sau 
persoanele singure. 

Fata de prevederile legale mai sus mentionate, luand act de cererea inregistrata in cadrul 
institutiei noastre sub nr. 3441/15.07.2019, a numitei Asandei Maria, cu domiciliul pe raza 
comunei Vinatori Neamt, str.Osoianu, nr.942, prin care solicita acordarea unui ajutor de 
urgenta, deoarece, fiica sa Asandei Raluca a suferit un accident la scoala, in urma caruia a 
fost diagnosticata cu Leziune ligament incrucisat anterior genunchi bilateral, alte rupturi 
spontane ale ligamentelor genunchiului, localizari multiple (conform actelor medicale 
atasate la cerere), fiindu-i necesar efectuarea unor interventii chirurghicale si tratament de 
recuperare de lunga durata, acest lucru necesitand cheltuieli foarte costisitoare, in valoare 
de aproximativ 20000 lei, avand in vedere faptul ca veniturile familiei sunt insuficiente 
pentru acoperirea acestora, ambii parinti sunt angajati cu contract de munca, cu un  salariu 
minim pe economie,  supunem spre aprobare Consiliului Local Vinatori Neamt,  acordarea 
unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lei,  in interesul superior al copilului.  

 

Serviciul Financiar Contabil, impozite si taxe,              Serviciul de Asistenţă Socială, 
              inspector principal,                                                      șef serviciu, 
              Ramona Florean                                                        Ana Maria David 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Primaria Comunei Vânatori-Neamț 

- Primar- 
Nr. 3722   Din  21.08.2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenta  
familiilor/persoanelor aflate in situatii deosebite 

 

 Având în vedere solicitările persoanelor care domiciliază pe raza comunei Vînători 
Neamţ, aflându-se în situaţii de risc, marginalizare şi exluziune socială, datorate faptului că 
au o situaţie financiară precară şi nu au posibilităţi de a-si acoperi anumite nevoi urgente. 

 Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre prevede luarea unor  măsuri  care să 
susţină nevoile stringente ale familiilor aflate în situaţii de risc social sau economic, 
susţinere fără de care nu ar reuşi să depăşească situaţiile critice în care se află. 

               Legislaţia ce reglementează acordarea ajutoarelor de urgenţă prevede posibilitatea 
ca primarul să acorde 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. În comuna Vînători Neamţ, din 
cauza veniturilor nete lunare foarte mici ale familiilor sau persoanelor singure, ce provin, în 
majoritatea cazurilor din salariul minim brut pe ţară, pensii pentru limită de vârstă, pensii 
de invaliditate, de boala, alocaţii familiale şi ajutoare sociale, membrii familiilor trăiesc în 
condiţii de sărăcie sau sunt la limita subzistenţei. Din cauza costurilor suplimentare pe care 
trebuie să le suporte din bugetul propriu pentru asigurarea medicamentelor, a tratamentelor 
medicale şi a intervenţiilor chirurgicale, veniturile acestora se diminuează considerabil, 
ajungând în imposibilitatea asigurării minimului necesar traiului zilnic si implicit pentru 
efectuarea investigatiilor chirurghicale. Ajutorul de urgenţă reprezintă o formă de 
suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale, în vederea asigurării 
unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii 
sociale şi a creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale 
sunt prevăzute expres de legislaţia în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială finanţate din 
bugetul de stat şi, după caz, cele ce se acordă din bugetul local se acordă sub rezerva 
achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local. 

           În scopul unei folosiri corecte şi eficiente a fondurilor provenite din bugetul local, 
consider oportună stabilirea unor reglementări şi criterii locale de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă, care să completeze legislaţia în domeniu şi propun spre analiză şi aprobare 
prezentul proiect de hotărâre.  

 



           Având in vedere, prevederile legale: 

-pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, conform art.11 
din Legea 292/2011, a asistenţei sociale, care prevede acordarea de beneficii de asistenţă 
socială pe perioade determinate de timp sau pe situaţii excepţionale; 

 

      -art.28  alin (2) din Legea 416/2001-privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare, 

    (2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în 
situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi 
pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

 

-art.41, art. 43, art.44, art.45, din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

  “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. 

    ART. 45 



    Familiile şi persoanele singure care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 
alin. (1) şi (2) din lege pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât 
de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în 
sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat.” 

 

-art.130, art.131 si  art.132 din Legea 272/2004-privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare,: 

“ART. 130 

    (1) Primarii acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care 
îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie 
excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. 

    (2) Prestaţiile excepţionale se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au 
posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a 
necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu 
familia sa. 

    (3) În funcţie de fiecare caz în parte, primarul decide, prin dispoziţie, cu privire la 
acordarea prestaţiei financiare excepţionale şi cuantumul acesteia. 

    ART. 131 

    Cuantumul maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale 
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

    ART. 132 

    Prestaţiile financiare excepţionale pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură, pe 
baza dispoziţiei primarului, constând, în principal, în alimente, îmbrăcăminte, manuale şi 
rechizite sau echipamente şcolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea 
de proteze, medicamente şi alte accesorii medicale.” 

 

          In urma analizei situatiilor socio economice a unui numar mare de familii de pe raza 
comunei Vînători Neamţ a reieşit că, deseori acestea se confruntă cu probleme grave de 
sănătate şi economice, ceea ce necesită intervenţia autorităţilor locale. Propunerea de 
acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a 
persoanei singure, documentele justificative,  precum şi ancheta socială prin care se 
certifică existenţa situaţiilor de risc în care se află familiile sau persoanele singure. 

         Fata de prevederile legale mai sus mentionate, luand act de cererea inregistrata in 
cadrul institutiei noastre sub nr. 3441/15.07.2019, a numitei Asandei Maria, cu domiciliul 



pe raza comunei Vinatori Neamt, str.Osoianu, nr.942, prin care solicita acordarea unui 
ajutor de urgenta, deoarece, fiica sa Asandei Raluca a suferit un accident la scoala, in urma 
caruia a fost diagnosticata cu Leziune ligament incrucisat anterior genunchi bilateral, alte 
rupturi spontane ale ligamentelor genunchiului, localizari multiple (conform actelor 
medicale atasate la cerere), fiindu-i necesar efectuarea unor interventii chirurghicale si 
tratament de recuperare de lunga durata, acest lucru necesitand cheltuieli foarte costisitoare, 
in valoare de aproximativ 20000 lei, avand in vedere faptul ca veniturile familiei sunt 
insuficiente pentru acoperirea acestora, ambii parinti sunt angajati cu contract de munca, cu 
un  salariu minim pe economie,  supunem spre aprobare Consiliului Local Vinatori Neamt,  
acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 3000 lei,  in interesul superior al copilului.  

 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Maria Petrariu 
 

 


