
    
                     ROMÂNIA  
           JUDEŢUL NEAMŢ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind  modificarea H.C.L. nr.167 din 26.08.2020, referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenţă, 
altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a 

ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, întrunit în şedinţa __________ 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv: 
- art.9, art. 15 şi art. 16, art.129 din Legea nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale,  
- art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 

ulterioare, 
- art. 41, art. 42, art.43, art.44, art.45, art. 46, art.47 şi art. 48 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- art. 7 , alin. (3) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 
- art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu completările şi 

modificările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr.4/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată ;  
-  
Examinând: 
Referatul de aprobare nr. 676 din 24.02.2021 înaintat de Primarul Oraşului Târgu-Neamţ şi Raportul 
de specialitate nr.  677  din  24.02.2021 prin care se propune Consiliului Local al oraşului Târgu-
Neamţ modificarea H.C.L. nr.167 din 26.08.2020, privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele 
decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitulminim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
      În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. “b”, alin. (7), lit. “b”, art. 139 alin. (3), lit. 
“h”, coroborat cu prevederile art. 243, alin (1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă Modificarea H.C.L. nr.167 din 26.08.2020, privind acordarea ajutoarelor 
de urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a 

REPARTIZAT LA: 
 

Comisiile Consiliului Local nr. : 1,2,3 
 

Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu 
Neamţ 
 
Data depunere avize/rapoarte: ___/___/_______ 
 
        Primar,                        Secretar general UAT, 
Vasilică HARPA                       jr. Isabela SABIN 



metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

             Art. 2.  Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, 
incendii, accidente, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 3. Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă, în baza Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 4. Se aprobă formularul de cerere privind solicitarea ajutorului de urgenţă, conform Anexei nr. 3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.Se abrogă H.C.L. nr.273 din 27.09.2017. 
 
  Art. 6. Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu-Neamţ va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 
  Art. 7. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ  va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri  instituţiilor şi persoanelor interesate.  
 
 

 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 
 

                                                                                                   Avizează, 
                                                                                                 Secretar General, 
                                                                                                   jr.  Sabin Isabela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Bogdan Miltiade 



DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
- PRIMAR –  
Nr. 676 din 24.02.2021 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

 
 

privind  modificarea H.C.L. nr.167 din 26.08.2020, referitoare la acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei 

de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
        Prin H.C.L. nr. 167/26.08.2020 s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale,incendii, 
accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă , conform Legii nr. 
416/2001,privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare” . 
 În H.C.L. nr. 167/26.08.2020,în Anexa 1, la punctul 2, respectiv,”Ajutoare în caz 
de boală” nu s-au stipulat situațiile excepționale, operații ori intervenții chirurgicale ce 
necesită cheltuirea unor sume mai mari de bani fapt pentru care solicit modificarea H.C.L. nr. 
167/26.08.2020, privind acordarea ajutoarelor de urgență, prin completarea punctului 2, cu 
situațiile excepționale. 
 

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 oraşul Tg. 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, 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. 

De asemenea, în lipsa veniturilor, familiile nu îşi pot achita datoriile de întreţinere ale 
locuinţei, iar riscul de excluziune socială creşte , generând probleme sociale. 

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. 

 
PRIMAR, 
VASILICĂ HARPA 

 
 

 
 
 



 
 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 
Serviciul de Asistență Socială Adulți și Copii 

Birou Protecție și Asistență Socială Persoane Adulte și Vârstnice  

Serviciul Economico Financiar și Administrativ 
Nr. 677 din  24.02.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

privind  modificarea H.C.L. nr.167 din 26.08.2020, referitoare la acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi a metodologiei 

de acordare a ajutoarelor de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
        Prin H.C.L. nr. 167/26.08.2020 s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale,incendii, 
accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă , conform Legii nr. 
416/2001,privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare” . 
 
 În H.C.L. nr. 167/26.08.2020,în Anexa 1, la punctul 2, respectiv,”Ajutoare în caz 
de boală” nu s-au stipulat situațiile excepționale, operații ori intervenții chirurgicale ce 
necesită cheltuirea unor sume mai mari de bani, fapt pentru care solicit modificarea H.C.L. nr. 
167/26.08.2020, privind acordarea ajutoarelor de urgență, prin completarea punctului 2, cu 
situațiile excepționale. 
Având in vedere : 
 
- iniţiativa Primarului oraşului Tg. Neamţ, prin referatul de aprobare la prezentul proiect de 
hotărâre,înregistrat cu nr. _______________________; 
 
- prevederile art. 15 din Legea nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale, conform căruia ” Statul 

acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau 

locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 
 

-Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice centrale, direct 
sau prin instituţiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură şi reprezintă 
măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi 
copilului,promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. 
-Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale se 
stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare celor prevăzute la alin. (2), 
susţinute din bugetele locale” şi ale art. 16 Legea nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale 
conform căruia: ”  
(1)Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, 
a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite. 
(2)Cererea este formularul tipizat care conţine date privind componenţa familiei, veniturile 
realizate de membrii acesteia, bunurile deţinute, date referitoare la situaţia educaţională şi 
profesională a acestora, precum şi informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile 
particulare în care aceştia se află. 
(3)Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenţa 
familiei,veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum şi de orice 
alte documente privind situaţia membrilor familiei, prevăzute de lege. 
(4)Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetele locale, autorităţile 
administraţiei publice locale utilizează formulare de cerere aprobate prin hotărâri ale 
consiliilor locale. 



 
- prevederile art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căruia (2)Primarii pot organiza acordarea 
ajutorului social în bani, în natură şi prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a 
locuinţei, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii. 
- prevederile art . 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
conform cărora: 
”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. 46 - 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. 
Art. 47 - Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, 
soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile 
dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu 
înmormântarea. 
Art. 48  
(1)Ajutorul prevăzut la art. 46 se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după 
caz: 
a)certificatul de deces, în original şi în copie; 
b)actul de identitate al solicitantului; 
c)acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, 
după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator; 
d)dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. 
(2)Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, 
oraşului, 
municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut 
parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social. 
(3)Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în 
natură.” 
 
- prevederile art 24 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, coform căruia” în funcţie de nivelul venitului (net lunar pe o persoană, până la care o 
persoană este considerată ca fiind marginalizată- art 23), consiliile locale au obligaţia să 
identifice persoanele şi familiile care se găsesc în această situaţie şi să stabilească măsuri 
individuale în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora.” 
 

-Datorită faptului că în anul 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
era stabilit la 1450 lei, dar în anul 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
este de 2230 lei cât și pentru faptul că în H.C.L. nr 273/27.12.2017, nu aveam precizată o 
situație de genul ”ajutoare acordate în situații excepționale: incendii locuințe sau inundații sau 
intervenții chirurgicale deosebit de grave ce necesită costuri mari ” pentru a veni în sprijinul 



personelor nevoiașe, Direcţia de Asistenţă Socială, consideră necesar aprobarea listei cu 
situaţiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă , altele decât cele cauzate de 
calamităţi naturale, incendii, accidente, prezentată în anexa nr. 1, a metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările 
şi completările ulterioare, prezentată în anexa nr. 2 şi a formularului de cerere pentru 
acordarea ajutorului de urgenţă, prezentat în anexa nr. 3, la prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 

Serviciul Economico-Financiar și Administrativ 
Tătaru Fărmuș Maria 

 
 
 
 

 Birou Protecție și Asistență Socială Persoane Adulte și Vârstnice 
Bogdan Miltiade 
 

 
 
 
 
 
 
Director Executiv, 
Ioan Vlad Angheluţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       



 
Anexa nr. 1 la 

 
H.C.L. Tg. Neamţ nr . ________din __________ 

 
LISTA CU SITUAŢIILE DEOSIBITE CARE JUSTIFICĂ ACORDAREA AJUTOARELOR 

DE URGENŢĂ , ALTELE DECÂT CELE CAUZATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, 
INCENDII, ACCIDENTE,  

1. Ajutoare de înmormântare  
(1) În cazul decesului persoanei cu handicap, care nu realizează venituri, de 

până la/inclusiv, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu condiţia ca 

defunctul/a să fi avut domiciliul în oraşul Tg. Neamţ.  
Ajutorul se acordă susţinătorilor legali , doar în situaţia în care aceştia nu au 

beneficiat de ajutor de deces din partea altor instituţii sau, în lipsa reprezentanţilor legali, 

oricărei persoane care a asigurat serviciile funerare fără a beneficia de ajutor de înmormântare 

din partea altor instituţii, cu condiţia prezentării documentelor justificative care să ateste 

cheltuielile de înmormântare. Cererea de acordare se depune la Direcția de Asistenţă Socială a 

orașului Târgu-Neamț în termen de 45 de zile lucrătoare de la eliberarea Certificatului de 

deces. 
 

Se pot acorda ajutoare băneşti în suma de până la/inclusiv 2000 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

  
(2) În cazul decesului persoanei cu venituri reduse, respectiv , venituri, 

de până la/inclusiv, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.  
Acest ajutor se acordă doar în situaţia în care persoana decedată a avut 

domiciliul în oraşul Tg. Neamţ. 
 

Ajutorul se acordă susţinătorilor legali , doar în situaţia în care aceştia nu au 

beneficiat de ajutor de deces din partea altor instituţii sau, în lipsa reprezentanţilor legali, 

oricărei persoane care a asigurat serviciile funerare fără a beneficia de ajutor de înmormântare 

din partea altor instituţii, cu condiţia prezentării documentelor justificative care să ateste 

cheltuielile de înmormântare. Cererea de acordare se depune la Direcția de Asistenţă Socială a 

orașului Târgu-Neamț în termen de 45 de zile lucrătoare de la eliberarea Certificatului de 

deces. 
 

Se pot acorda ajutoare băneşti în suma de până la/inclusiv 2000 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 

( 3) În cazul decesului persoanei fără susținători legali, înmormântarea  se va face 

de reprezentanţi ai Directiei de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț din cadrul Primăriei 

Tg. Neamţ, după ce organele de poliţie se pronunţă cu privire la identitatea defunctului şi a 

identificării rudelor acestuia.  

 

 



Această prestație se acordă pe baza documentelor justificative care să ateste cheltuielile de 
înmormântare şi prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
.  

(4) În cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia 

familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să îşi îndeplinească 

obligaţiile legale datorită veniturilor reduse, respectiv , salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată. 
 

Ajutorul se acordă susţinătorilor legali , doar în situaţia în care aceştia nu au 

beneficiat de ajutor de deces din partea altor instituţii sau, în lipsa susţinătorilor legali, oricărei 

persoane care a asigurat serviciile funerare fără a beneficia de ajutor de înmormântare din 

partea altor instituţii, cu condiţia prezentării documentelor justificative care să ateste 

cheltuielile de înmormântare. Cererea de acordare se depune la Directia de Asistenţă Socială a 

orașului Târgu-Neamț în termen de 45 de zile lucrătoare de la eliberarea Certificatului de 

deces. 
 

Se pot acorda ajutoare băneşti în suma de până la/inclusiv 4000 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 

2. Ajutoare în caz de boală  
(1) În cazul persoanelor care suferă de boli grave, dovedite cu acte medicale de 

specialitate ce necesită investigaţii medicale la clinici de specialitate, intervenţii chirurgicale, 

tratament medical de specialitate, procurarea unor dispozitive medicale, cu prescripţia 

medicului din care să rezulte starea de urgenţă, iar venitul net lunar pe membru de familie să 

fie, mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
 

În situații execpționale, operații ori intervenții chirurgicale, ori în alte cazuri de boli 
grave dovedite cu acte medicale, se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de până 
la/inclusiv 10.000 lei, sumă stabilită de ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe 
baza anchetei sociale şi a actelor doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului 
Direcției de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț. 

 
 

(2) În cazul bolnavilor cronici , din familii în care venitul net pe membru de 

familie nu depăşeşte salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
 

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de până la/inclusiv 500 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 



(3) În vederea acoperirii costurilor pentru achiziţia unei proteze:- în situaţia în care 

familiile au venituri reduse, respectiv din familii în care venitul net pe membru de familie nu 

depăşeşte salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de până la/inclusiv 2000 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 

(3).Ajutoare pentru cetăţenii oraşului Tg. Neamţ , locatari sau proprietari ai unor 

imobile afectate în timp, devenite improprii pentru locuire: 
 
 Ajutorul de urgenţă va fi stabilit în funcţie de expertizarea locuinţei de către o 

comisie din cadrul serviciilor de specialitate ale Primăriei Tg. Neamţ, pe baza unei situaţii de 

lucrări , având în vedere şi costurile necesare, cu condiţia ca veniturile familiei să nu 

depăşească salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/lună/membru de familie . 

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de până la/inclusiv 2000 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 

 (4).Ajutoare pentru cetăţenii oraşului Tg. Neamţ în vederea achitării unor datorii:  
Ajutorul vizează sprijinirea persoanelor singure sau familiile nevoiaşe cele mai 

defavorizate, ale căror venituri sunt de până la/inclusiv, salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată/lună/membru de familie în vederea achitării unei cote părţi din datoriile la 

utilităţile de strict necesitate : apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică, datorii 

acumulate la întreţinere. 

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de până la/inclusiv 500 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 

 (5).Ajutoare pentru acoperirea minimului necesar cu ocazia unor evenimente 
speciale ( Sărbătorile de Paşte, Sărbătorile de iarnă, ş.a ) :  

Se pot acorda ajutoare în bani şi/sau în natură (produse alimentare , articole de 
îmbrăcăminte, alte categorii de bunuri de strictă necesitate) pentru persoanele singure şi/sau 
familii cu domiciliul în Tg. Neamţ, cu condiţia ca veniturile să nu depăşească salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată/lună/membru de familie. 
Ajutoarele se pot acorda în sumă de până la/inclusiv 100 lei, sumă stabilită de ordonatorul 

principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor doveditoare, prin 
dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a orașului Târgu-
Neamț. 



 
 

 (6).Ajutoare acordate în alte cazuri ce se pot ivi ca urmare a unor evenimente 
neprevăzute:  

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de până la/inclusiv 200 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 
(7).Ajutoare acordate în situații excepționale: 

 

-locuințe afectate/distruse în urma incendiilor (documentate cu P.V. de constatare de la I.S.U.) 
 
-locuințe afectate/distruse în urma inundațiilor(documentate cu P.V. de constatare de la 
I.S.U.) 
 
Ajutorul de urgenţă va fi stabilit, pe baza unei deviz de lucrări, având în vedere şi costurile 

necesare, cu condiţia ca veniturile familiei să nu depăşească salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată/lună/membru de familie . 

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de până la/inclusiv 10.000 lei, sumă stabilită de 
ordonatorul principal de credite, prin rezoluție, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului, în limita bugetului Direcției de Asistenţă Socială a 
orașului Târgu-Neamț. 

 
 

 
    Directia de Asistenţă Socială 

 
Director executiv, 

 
     Ioan Vlad Angheluţă 

 



Anexa nr. 2 la 
 

H.C.L. Tg. Neamţ nr . ________din __________ 
 
 

METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ, ÎN BAZA 
LEGII 416/20001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT , CU MODIFICĂRILE  

ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 
 
 
1. Ajutoarele de urgenţă se acordă, potrivit prevederilor legale în vigoare , de Primarul 

oraşului Tg. Neamţ, prin instituţia aflată în subordinea Consiliului Local Tg. Neamţ - 

Direcţia de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț. 
 

2. Ajutoarele de urgenţă se stabilesc în bani sau în natură şi reprezintă măsuri financiare 

destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi a persoanelor 

singure, promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 
 
 

(1) 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, în limita 

prevederilor bugetare anuale, pentru aceeaşi familie / persoană o singură dată pe an. 

 
 

(2) Nu beneficiază de ajutoare de urgenţă familiile sau persoanele singure aflate în 

situaţii de necesitate care au datorii la bugetul local al oraşului Tg. Neamţ mai mari de 

500 lei, persoanele/familiile care deţin în proprietate mai mult de 2 ha teren agricol, alte 

clădiri sau spaţii de locuit în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu vechime mai 

mică de 10 ani sau alte vehicule (autocamioane, autoutilitare , microbuze, autobuze, 

rulote, bărci cu motor, motociclete, motorete, scutere de apă, iahturi, etc.). 

 
 

(3) Nu pot beneficia de Ajutoare pentru cetăţenii oraşului Tg. Neamţ în vederea 

achitării unor datorii , persoanele care au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea 

locuinţelor pe perioada sezonului rece. 

 
4. 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 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț prin care se 

certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile 

ori persoanele singure. 
 



5. Ajutorul de urgenţă se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a reprezentantului 

familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite, conform formularului de 

cerere aprobat prin hotărâre a Consiliului Local. 

 

6. Cererea conţine date privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii 
acesteia, bunurile deţinute, date referitoare la situaţia educaţională şi profesională a 
acestora, precum şi informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile particulare în 
care aceştia se află. 
  

7. Cererea este însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenţa 
familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, precum şi de 
orice alte documente privind situaţia membrilor familiei, prevăzută de lege, în funcţie de 
fiecare caz în parte, după cum urmează: 
  
a) acte de identitate ale tuturor membrilor de familie ( B.I. , C.I. , C. N., C.I. provizorie);  
b) certificate de căsătorie (copie);  
c) certificate de deces(copie);  
d) dovezi de venit ( adeverinţe de salarizare, cupon de pensie, talon de alocaţie, cupon 

somaj);  
e) adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Tg. Neamţ din care 

să rezulte că au /nu au venituri din activităţi independente, din investiţii, din 

transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal, din alte surse;  
f) adeverinţă eliberată de Registrul agricol ca au/nu au venituri din activităţi agricole;  
g) certificat fiscal eliberat de Direcţia Impozite şi taxe din care să rezulte că nu au datorii 

la bugetul local;  
h) hotărârea de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al copilului, potrivit legii;  
i) hotărârea de divorţ;  
j) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;  
k) certificat de încadrare într-un grad de handicap;  
l) proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităţilor eliberat de organe 

competente;  
m) adeverinţe de elev, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii 

pentru acordarea ajutorului;  
n) facturi fiscale însoţite de chitanţe , în original, pe numele celui care face solicitarea , 

care să reflecte cheltuielile de înmormântare;  
o) acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilet medical de trimitere, bilete de 

internare-externare din spital, decizii asupra capacităţii de muncă, reţete sau tratamente 
prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de 
medical specialist, specificându-se diagnosticul şi tratamentul propus, durata 
tratamentului, etc.);  

q) angajament de a raporta în scris , în termen de 5 zile lucrătoare 
de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să 
modifice condiţiile care au stat la baza acordării ajutorului.  



r) orice alte acte care vin în susţinerea cererii privind acordarea 
ajutorului de urgenţă ; 

 
 
8.Dosarul întocmit de persoana îndreptăţită, reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al 
persoanei îndreptăţite, conţinând cererea vizată de Serviciul Economico-Financiar și 
Administrativ, însoţită de documentele prevăzute la pct.7, în funcţie de fiecare caz în parte, se 
va depune la Registratura Directiei de Asistenţă Socială a orașului  Târgu-Neamţ. 

 

9. Personalul de specialitate din cadrul Directiei de Asistenţă Socială a orașului Târgu-
Neamț, verifică şi confruntă datele înscrise în cerere cu actele doveditoare şi va efectua 
ancheta socială la domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor de ajutor de urgenţă.  

Prin ancheta socială se va constata situaţia de necesitate sau după caz, situaţia 
de urgenţă în care se află familia sau persoana singură.  

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii 
dosarului sau informaţiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consider că 
persoana/familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă. 

 
10. După efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din cadrul Directiei de 

Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț, va analiza fiecare dosar şi va face propuneri 
de aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de 
stabilire a cuantumului ajutorului în limita prevederilor bugetare aprobate. 

  
11. Pentru cererile care nu au îndeplinit condiţii de acordare a ajutorului de urgenţă 

,personalul de specialitate din cadrul Directiei de Asistenţă Socială a orașului Târgu-
Neamț va înainta solicitantului o adresă prin care i se comunică faptul că cererea a fost 
respinsă şi care sunt motivele respingerii. 

 
12. În baza verificărilor şi avizelor obţinute , se va întocmi dispoziţia de aprobare a acordării 

ajutorului de urgenţă , ce va fi înaintată Directorului executiv şi Primarului oraşului Tg. 
Neamţ spre aprobare. 

 
13. După aprobare ,. Serviciului Economico-Financiar, din cadrul Directiei de Asistenţă 

Socială a orașului Târgu-Neamț, va efectua plata ajutorului de urgenţă. 

 
14. Ajutorul de urgenţă nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi băneşti sau la acordarea 

altor prestaţii sociale. 
 
 
 
 
 

 
    Directia de Asistenţă Socială 

 
Director executiv, 

 
     Ioan Vlad Angheluţă 



  
Anexa nr. 3 la 
H.C.L. Tg. Neamţ nr . ________din __________ 

 
Consiliul Local al Orasului Tg. Neamt  
Directia de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț  

 
Aprob ajutorul în sumă de__________ 

 Primar,  
Harpa Vasilică 

 
 

Doamna/Domnule Director, 
 

Subsemnatul/a ___________________________, cu domiciliul în Tg. Neamţ,  
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____, vă rog să-mi 
aprobaţi un ajutor de urgenţă , conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru a depăşi următoarea situaţie : 
 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

Solicit acest ajutor deoarece :  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

Anexez la prezenta cerere următoarele documente care dovedesc situaţia gravă în care 
ne aflăm : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________  

Declar că eu şi membrii familiei mele nu deţinem mai mult de 2 ha pământ, nu avem 
în proprietate alte clădiri sau alte spaţii de locuit în afara locuinţei de domiciliu.  

Nu deţinem autoturism cu vechime mai mică de 10 ani sau alte vehicule 
(autocamioane, autoutilitare , microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor, motociclete, 
motorete, scutere de apă, iahturi, etc.).  

Mă oblig să aduc la cunoştinţă în scris , în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea 

situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza 

acordării ajutorului 
 
 
 

Data Semnătura 

 

 



 





 


