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HOTĂRÂREA  NR. 88 / 2021 

privind stabilirea situaţiilor de necesitate, a situaţiilor deosebite, în care se află familiile 
sau persoanele care domiciliază pe raza comunei Gălăuțaș, care justifică acordarea 
ajutoarelor de urgenţă, precum şi procedura şi condiţiile de acordare a acestora, în 

conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de 

îndată, din data de 14 decembrie 2021;  
 

Având în vedere: 
 
-  referatul de aprobare  al primarului comunei Gălăuțaș nr.7/161/2021;  
- raportul nr. 7/162/2021 întocmit de compartimentul de asistență socială prin care se 

propune stabilirea situaţiilor de necesitate, a situaţiilor deosebite, în care se află familiile sau 
persoanele care domiciliază pe raza comunei Gălăuțaș, care justifică acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, precum şi procedura şi condiţiile de acordare a acestora, în conformitate cu Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 28 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, art. 48 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 referitoare la aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare;  

-Art.11, art.15, art. 16, art.129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

-Art.7 alin.(3) din legea nr.17/2000 a asistenței sociale a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, modificată; 
-Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 

coroborata cu prevederile H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002; 

-Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea 
Consililului Local Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/143/2021, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului 
nr. 8/127/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ, nr. 8/138/2021;  

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și lit.s), art.139 
alin.(1) art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                            
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Primarul Comunei Gălăuțaș poate acorda ajutoare de urgență, în limita 
fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul în Comuna Gălăuțaș, 
aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, 
epizootii,  precum şi pentru alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului 
de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau străinătate . 

  (2) Se aprobă stabilirea situaţiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, care 
justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care 
domiciliază pe raza comunei Gălăuțaș, în conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe 
propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum și ancheta 
socială prin care se certifică existența situațiilor de necesitate, ori, după caz, a situațiilor 
deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. 

 Art. 2. (1) În situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, 
epidemii, epizootii, ajutoarele de urgență se vor acorda până la suma de 2.500 lei. 

(2) Pentru acordarea ajutorului de urgență prevăzut la alin.(1), solicitantul va prezenta 
o serie de documente necesare: acte doveditoare privind componența familiei şi veniturile 
realizate de membrii acesteia, act privind regimul juridic al locuinței, documente  eliberate de 
autorităţile competente pentru constatarea calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor (ex. 
I.S.U.), după caz, alte acte justificative și angajamentul scris al beneficiarilor, că vor utiliza 
ajutorul de urgență în scopul în care acesta a fost acordat. 

Art. 3.- (1) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social 
sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarul poate acorda un ajutor  
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea și care va fi în cuantum de până la 
50% din ajutorul de deces stabilit în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de 
stat. 

(2) Ajutorul reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea se acordă unei 
singure persoane care poate fi, după caz, soțul/soția supraviețuitor/e, copilul, părintele, 
tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, 
persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. 

(3) Ajutorul reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea se acordă pe bază 
de cerere însoțită de următoarele acte: certificatul de deces, în original și copie, actul de 
identitate al solicitantului, acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de 
rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, 
precum şi dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. 

 (4) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (3) se înregistrează la Primăria 
comunei Gălăuțaș, unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, 
persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social. 
   (5) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani 
şi/sau în natură. 

Art. 4.- (1) Pentru situațiile deosebite prevăzute în Anexa nr.1, ajutoarele de urgență 
pot avea: 
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a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri de 
familie a căror nevoie identificată constituie o situație particulară şi necesită intervenție 
individualizată. 

b) caracter familial, acordate pentru creşterea calității vieții în familie şi menținerea 
unui mediu familial propice realizării funcțiiilor de bază ale acesteia. 

(2)  Ajutoarele de urgență se pot acorda solicitanților în bani şi în natură. 
(3) Pe parcursul unui an calendaristic, solicitantul unui ajutor de urgență poate 

beneficia de ajutor în bani, atât cu caracter individual, cât şi cu caracter familial, o singură 
dată. 

(4) Nu se pot acorda și nu beneficiază de ajutoare de urgență familiile sau persoanele 
singure care dețin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei (sens în care se va da o 
declarație pe propria răspundere în care se va face referire la dispozițiile art.326 din Codul 
penal cu privire la falsul în declarații). 

Art. 5- (1) În cazul în care ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru 
care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

(2) Ajutorul de urgență în bani neridicat de către beneficiar în termen de 6 luni de la 
data înregistrării dispoziției de stabilire a dreptului se virează către sursa de finanțare, 
respectiv bugetul local. 

(3) Ajutoarele de urgență și ajutoarele reprezentând o parte din cheltuielile cu 
înmormântarea din bugetul local vor fi acordate pe baza formularului de cerere prevăzut în 
Anexa nr. 2  la prezenta hotărâre. 

Art. 6.- Cheltuielile privind acordarea ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul 
local în limita fondurilor aprobate cu această destinație. 

Art. 7.- Se aprobă stabilirea procedurii şi a condițiilor de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă și a ajutoarelor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea, conform 
Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. Nivelurile ajutoarelor de urgență și ajutoarelor reprezentând o parte din 
cheltuielile cu înmormântarea se stabilesc prin dispoziția primarului comunei Gălăuțaș, 
potrivit situației respective,  și în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. 

Art. 9.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 43/2011 și nr. 32/2010 . 

Art. 10. Primarul comunei Gălăuțaș, prin aparatul de specialitate: compartimentul 
asistență socială, contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
comunei Gălăuțaș, Primarului comunei Gălăuțaș, Instituției Prefectului-Județul Harghita, 
Compartimentului asistență socială și compartimentului contabilitate şi adusă la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 
 

Gălăuțaș, la  14 decembrie 2021 
 
 Președinte de ședință,                      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

  ………………………                      ………………………       
   Emil TOMPEA                                      Monica-Camelia MORAR 
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 Anexa nr. 1 la  HCL nr.  88 /2021 

 

Situaţiile de necesitate și situațiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de 
urgenţă, familiilor sau persoanelor care locuiesc pe raza comunei Gălăuțaș, în 

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

 

Primarul comunei Gălăuțaș poate dispune acordarea de ajutoare de urgență, în 
bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în următoarele:  

 

A. situații de necesitate: 
1. Calamităţi naturale; 
2. Incendii; 
3. Accidente; 
4. Epidemii; 
5. Epizootii; 
 
și 
 
B.  situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, 
inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, după cum urmează: 
  

B.I. Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială 

 
1. Ajutoare sociale comunitare financiare, ca măsuri individuale de suport pentru depăşirea 
unor situaţii de dificultate temporară, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei 
singure sau familiei, acordate pentru creşterea calităţii vieţii în familie şi menţinerea unui 
mediu familial propice realizării funcţiilor de bază ale acesteia: 
1.1. Ajutoare băneşti 
a) pentru sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de 

evidenţă a populaţiei şi stare civilă. 
Se pot acorda ajutoare băneşti până la suma de 200 lei, pe baza anchetei sociale şi a altor acte 
doveditoare, prin dispoziţia primarului. 
b) în cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoane vârstnice singure sau provenite din 
familii în care venitul net pe membru de familie nu depăşeşte nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată /membru de familie, indexat în condiţiile legii. 
Pentru acoperirea unei părţi din costul lunar al medicamentelor se pot acorda ajutoare băneşti 
în cuantum de până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, indexat 
în condiţiile legii, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei sociale şi a actelor doveditoare 
(acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, acte 
medicale din care să reiasă starea de sănătate, precum şi costul medicamentelor/tratamentelor 
prescrise - scrisori medicale, bilete de ieşire din spital, reţete medicale, chitanţe privind 
acoperirea parţială sau totală a costului medicamentelor, după caz, alte acte justificative). 
c) în cazul persoanelor care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate 
ce necesită investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale, tratament medical de specialitate, 
asigurarea medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, etc., ale căror costuri nu 
sunt acoperite sau sunt compensate parţial de asigurările sociale de sănătate. 
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Se pot acorda ajutoare băneşti în cuantum de până la 3 salarii de bază minime brute 

pe ţară garantat în plată, indexat în condiţiile legii, prin dispozitia primarului, pe baza 
anchetei sociale şi o serie de documente necesare: acte doveditoare privind componenţa 
familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, acte medicale din care să reiasă starea de 
sănătate, precum şi costul medicamentelor/tratamentelor prescrise (scrisori medicale, bilete de 
ieşire din spital, reţete medicale, decizii ale casei de asigurări de sănătate, facturi proformă, 
chitanţe privind acoperirea parţială sau totală a costului medicamentelor/tratamentelor, etc.), 
după caz, alte acte justificative. 
d) în cazul tinerilor proveniţi din centrele de plasament sau alte instituţii de ocrotire 
socială, cu vârste cuprinse între 18 ani şi 25 ani, care au fost angajaţi urmare încheierii unui 
contract de solidaritate prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în condiţiile 
Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În vederea depăşirii situaţiei de dificultate care poate duce la marginalizare şi 
excluziune socială se pot acorda ajutoare de urgenţă pentru plata chiriei tinerilor proveniţi din 
centrele de plasament sau alte instituţii de ocrotire socială, cu vârste cuprinse între 18 ani şi 25 
ani, angajaţi urmare încheierii unui contract de solidaritate prin Agenţia Judeţeana pentru 
Ocuparea Fortei de Muncă. Ajutorul de urgenţă pentru plata chiriei se poate acorda pentru 
tinerii din categoria stabilită, cu domiciliul pe raza comunei Gălăuțaș, în limita sumei de 200 
lei/lunar, pe o perioadă maximă de 6 luni, din momentul angajării, pe baza anchetei sociale şi 
a actelor doveditoare, prin dispozitia primarului. 

Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei se vor plăti direct 
beneficiarului în tranşe lunare. 

Solicitantii vor depune cerere, însoţită de următoarele acte doveditoare: act de 
identitate, adeverinţă eliberată de centrul de plasament unde a fost înregistrat tânărul, acte 
medicale (dacă este cazul), adeverinţă de venit salarial, angajamentul 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 pentru plata chiriei, contractul de 
închiriere înregistrat la organele fiscale competente,  alte acte documente justificative. 
e) în vederea facilitării accesului la educaţie 
Pentru elevii şi studenţii proveniţi din familii cu venituri nete lunare pe membru de familie de 
până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, indexat în condiţiile 
legii se pot acorda ajutoare băneşti în vederea acoperirii unei părţi din costurile necesare 
deplasării acestora la concursuri şcolare, olimpiade judeţene, naţionale şi/sau internaţionale 
etc., după caz, în totalitate, până la suma de 1.000 lei. 
2. Ajutoare acordate în natură (alimentare şi materiale: alimente, suplimente alimentare, 
rechizite şi alte materiale necesare procesului de educaţie, încălţăminte, îmbrăcăminte, 
medicamente şi dispozitive medicale, materiale de construcţii şi altele asemenea, alte categorii 
de bunuri de strictă necesitate, etc.): 
a) cu ocazia unor evenimente speciale: ”Ziua Copilului”, ”Ziua Persoanei Vârstnice”, 

”Ziua Persoanelor cu Handicap”, ”Sărbătorile de Paște”, ”Sărbătorile de Iarnă”, etc. 
Pentru persoanele singure sau familiile identificate în situații de risc crescut de 

marginalizare socială se pot acorda ajutoare în natură, cuantumul acestora urmând a fi stabilit 
prin Dispoziția primarului, în funcție de referatul de specialitate al Compartimentului de 
asistență socială. 
b) pentru alte categorii defavorizate (persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde 
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, 
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dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori alte situaţii care conduc la 
vulnerabilitate economică şi socială), aflate în monitorizarea primăriei pentru identificarea 
unor măsuri adecvate. 
 

B.II.Pentru alte situaţii deosebite 

 

1. Ajutoare de urgenţă în bani în cazul decesului persoanei cu handicap grav sau 
accentuat, care nu realiza venituri din salarii sau pensii până la momentul decesului, foşti 
beneficiari ai indemnizatiei lunare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Cuantumul ajutorului de urgenţă va fi de până la 50 % din valoarea ajutorului de deces 
acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de urgenţă 
se va acorda susţinătorului legal, doar în situaţia în care acesta nu a beneficiat de ajutor de 
deces, stabilit pentru un membru de familie al pensionarului. În cazul în care nu există 
sustinatori legali, ajutorul se poate acorda acelor persoane care prezintă documente 
justificative, în original, care să ateste cheltuielile de înmormantare. Totodata, ajutorul de 
urgenţă se poate acorda şi persoanei cu domiciliul în altă localitate, care a asigurat serviciile 
funerare, cu condiţia ca defunctul/a să fi avut domiciliul în Comuna Gălăuțaș (la data 
decesului). 
2. Ajutoare de urgenţă în bani în cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru 
repatrierea căreia familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să îşi 
îndeplineasca obligaţiile legale datorită veniturilor reduse, respectiv până la nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată/membru de familie, indexat în condiţiile legii. 
Cuantumul ajutorului de urgenţă va fi de până la 50% din valoarea ajutorului de deces 
acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de urgenţă 
se va acorda sustinătorului legal, doar în situatia în care acesta nu a beneficiat de ajutor de 
deces, stabilit pentru un membru de familie al pensionarului. În cazul în care nu există 
sustinători legali, ajutorul se poate acorda şi acelor persoane care prezintă documente 
justificative, în original, care să ateste cheltuielile de înmormântare. 
3. Ajutoare de urgenţă în bani în cazul decesului unei persoane care nu beneficia de 
venit minim garantat şi/sau nu era inclusă în sistemul de asigurări sociale, iar susţinătorii 
legali nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită veniturilor reduse, până la 
nivelul salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată/membru de familie, inexat în 
condiţiile legii. 

Acest ajutor se acordă doar în situaţia în care persoana decedată nu figura ca 
beneficiară de ajutor social, stabilit in condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nu a realizat venituri până în momentul 
decesului sau/şi nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat. 

Cuantumul ajutorului de urgenţă va fi de până la 50% din valoarea ajutorului de 

deces acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul bănesc 
se acordă susţinătorilor legali sau oricărei persoane care a asigurat serviciile funerare 
neputând beneficia de ajutor de înmormantare din partea altor instituţii, cu condiţia prezentării 
documentelor justificative în original care să reflecte cheltuielile efectuate cu această ocazie. 
Totodată, ajutorul de urgenţă se poate acorda şi persoanei cu domiciliul în altă localitate, care 
a asigurat serviciile funerare, cu condiţia ca defunctul/a să fi avut domiciliul în Comuna 
Gălăuțaș (la data decesului). 
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4. Ajutoare de urgenţă în bani pentru evenimente neprevăzute. 
Se pot acorda ajutoare băneşti până la suma de 500 lei, pe baza anchetei sociale şi a altor acte 
doveditoare, prin dispoziţia primarului. 
 
B.III. Pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 

 

Acordarea de ajutoare de urgență pentru victimele violenței domestice, așa cum sunt ele 
stabilite de către prevederile Legii nr.217/22.05.2003, pentru: 

1.Acoperirea, în cazurile de violenţă domestică constatate în urma luării în evidenţă a 
victimei de către serviciile publice de asistenţă socială, a cheltuielilor cu întocmirea actelor 
juridice, precum şi a celor necesare pentru obţinerea certificatelor medico-legale pentru 
victimele violenţei domestice. 

2.Acoperirea, în cazurile de violenţă domestică constatate în urma luării în evidenţă a 
victimei de către serviciile publice de asistenţă socială, a cheltuielilor cu asistenţa medicală a 
victimelor violenţei domestice care nu sunt asigurate medical, respectiv a cheltuielilor 
generate de serviciile medicale oferite, care nu sunt decontate de Casa de Sănătate, în limita a 
cel mult trei salarii minime brute pe economie. 

Pentru toate aceste cazuri se păstrează documentația necesară acordării ajutoarelor de 
urgență, respectiv: cererea tip însoțită de documentele de identitate, precum și documente 
justificative ( acte privitoare la venit acolo unde este cazul, acte, certificate sau scrisori 
medicale, alte acte specifice), iar ancheta socială necesară se va efectua cu prioritate, în regim 
de urgență (maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării). 
 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ, 
REFERENT DE SPECIALITATE 

BAYKO DALINA-ANCA 
___________________________________________________________________________ 
  

 

Gălăuțaș, la 14 decembrie 2021 

 

 

Președinte de ședință,                      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

  ………………………                      ………………………       
   Emil TOMPEA                                      Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 3 la HCL nr.  88/2021 

 

Procedura şi condițiile de acordare a ajutoarelor de urgenţă și a ajutoarelor 

reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea 

 
Procedura stabileşte acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor care au 

domiciliul pe raza comunei Gălăuțaș care se află în situaţii de necesitate 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, şi ajutoarelor  reprezentând o parte din cheltuielile cu  înmormântarea 
în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social, al persoanei singure 
beneficiare de ajutor social,în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Definiții:  
  -persoană singură – se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care 
locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților; 
  - familie – desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, 
aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună; 
                  –persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați 
în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații: 
a) este necăsătorită; 
b) este văduvă; 
c) este divorțată; 
d) al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 
e) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-d); 
  – frații fără copii, care gospodăresc împreună și care nu au 
domiciliul sau reședința comună cu părinții; 
  – bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia 
dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună; 

Registratura instituţiei primeşte şi înregistrează cererea și declarația pe propria 
răspundere de acordare a ajutorului de urgență sau a ajutorului reprezentând o parte din 
cheltuielile cu  înmormântarea  a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoțită de 
acte doveditoare. 

Actele necesare care trebuie depuse împreună cu cererea și declarația pe propria 
răspundere sunt cele prevăzute la fiecare ajutor stabilit în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Copiile actelor doveditoare vor fi însoțite de cele originale, în vederea certificării 
pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuții în acest sens al 
compartimentului de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Gălăuțaș. 

După primirea cererii și declarației pe propria răspundere a solicitantului, se verifică 
actele doveditoare care o însoțesc, de către personalul de specialitate. 

Personalul compartimentului de asistență socială cu atribuții în acest sens efectuează 
ancheta socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și declarației pe 
propria răspundere. 

Se întocmesc raportul şi dispoziţia de acordare a ajutorului de urgenţă sau a ajutorului 
de înmormântare sau de respingere a cererii. 
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Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe 
propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum, și ancheta 
socială prin care se certifică existența situațiilor de necesitate, ori, după caz, a situațiilor 
deosebite în care se află familiile sau persoanele singure și angajamentul că ajutorul de 
urgență va fi va folosit in scopul pentru care a fost acordat. 

Dispoziţia primarului comunei Gălăuțaș  se comunică solicitantului în termen de 5 zile 
de la data emiterii acesteia. 

Cuantumul ajutorului se va stabili prin dispoziţia primarului, în limita sumelor 
aprobate în bugetul local la Capitolul 68.02 Subcapitol 68.02.15.01 - Ajutor social. 

 Ajutoarele pot fi acordate şi în completarea celor care sunt aprobate de Guvernul 
României. 

În situația aprobării cererii, se întocmeşte statul de plată pentru plata ajutorului de 
urgenţă sau ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea şi se achită 
drepturile băneşti, de la casieria instituţiei, în baza actului de identitate al solicitantului şi, 
acolo unde este cazul, a certificatului de deces în original. 

 
 
Gălăuțaș, la 14 decembrie 2021  

 
Președinte de ședință,                      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

  ………………………                      ………………………       
   Emil TOMPEA                                      Monica-Camelia MORAR 
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ANEXA nr. 2 la HCL nr. 88  /2021 

 

CERERE 

acordare ajutor de urgență de la bugetul local al comunei Gălăuțaș 

 

Subsemnatul/subsemnata: 

Numele și prenumele _______________________________________________ 

CNP ____________________________ 

Domiciliul conform actului de identitate 

____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Act de identitate ______ seria ____ nr. ______________ 

Eliberat de _______________________________ la data de ____________ 

Starea civilă: 

□ căsătorit/ă  □ necăsătorit/ă □ uniune consensuală 

□ văduv/ă  □ divorțat/ă  □ despărțit/ă în fapt 

Altele:____________________________________________________________ 

Situația profesională: 

□ salariat/ă  □ șomer/ă  □ independent   

□ student  □ lucrător agricol 

Altele:____________________________________________________________ 

Realizez venituri din muncă: □ NU □ DA  în sumă de 
________________ 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                            
 

Alte venituri: _______________________________________________________ 

În calitate de persoană singură/reprezentant al familiei compusă din ______ 
membrii, solicit acordarea unui ajutor de urgență de la bugetul local al comunei 

Gălăuțaș, judetul Harghita. 

Descrierea situației pentru care se solicită ajutorul de urgență: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Date despre soț/soție partener/parteneră: 

Numele și prenumele _______________________________________________ 

CNP ____________________________ 

Domiciliul conform actului de identitate 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Act de identitate ______ seria ____ nr. ______________ 

Eliberat de _______________________________ la data de ____________ 

Starea civilă: 

□ căsătorit/ă  □ necăsătorit/ă □ uniune consensuală 

□ văduv/ă  □ divorțat/ă  □ despărțit/ă în fapt 

Altele:____________________________________________________________ 

Situația profesională: 

□ salariat/ă  □ șomer/ă  □ independent   
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□ student  □ lucrător agricol 

Altele:____________________________________________________________ 

Realizez venituri din muncă: □ NU □ DA  în sumă de 
________________ 

Alte venituri: _______________________________________________________ 

 

Date despre copiii familiei și care locuiesc împreună cu aceștia: 

1 

Nume și prenume  

CNP  

Calitatea □ preșcolar     □ elev     □ student 

Unitatea de învățământ: 

Beneficii sociale □ alocație de stat     □ indemnizație handicap 

Alte venituri: 

2 

Nume și prenume  

CNP  

Calitatea □ preșcolar     □ elev     □ student 

Unitatea de învățământ: 

Beneficii sociale □ alocație de stat     □ indemnizație handicap 

Alte venituri: 

3 

Nume și prenume  

CNP  

Calitatea □ preșcolar     □ elev     □ student 
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Unitatea de învățământ: 

Beneficii sociale □ alocație de stat     □ indemnizație handicap 

Alte venituri: 

4 

Nume și prenume  

CNP  

Calitatea □ preșcolar     □ elev     □ student 

Unitatea de învățământ: 

Beneficii sociale □ alocație de stat     □ indemnizație handicap 

Alte venituri: 

 

Familia realizează venituri totale în valoare de _________________________ 

Persoana singură/familia locuiește într-o/într-un: 

□ casă  □ apartament la bloc cu ____ camere 

Regimul juridic al locuinței: □ proprietate personală □ închiriere publică/privată 

Altele ____________________________________________________________ 

Bunuri imobile și mobile: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere-

declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență vor fi 
prelucrate conform Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția 
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persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date.  

 Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului 
penal că datele și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și 
mă oblig să aduc la cunoștința autorităților, în scris și în termenul prevăzut de 
lege, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la 
neacordarea dreptului la ajutorul social. 

Declar că am luat la cunoștință următoarele: 

1. In cazul în care ajutorul de urgență acordat din bugetul local nu a fost utilizat 

în scopul pentru care a fost stabilit, acesta va fi recuperat în conformitate cu  

prevederile legale în vigoare. 

2. Ajutorul bănesc neridicat de către beneficiar în termen de 6 luni de la data 

înregistrării dispoziției de stabilire a dreptului se virează către sursa de 

finanțare, respectiv bugetul local. 

 

Data ____________                          Semnătura _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


