ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 139/05.12.2018
privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă
în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completarileulterioare, pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând seama de prevederile:
-art. 41 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cumodificările şi completările ulterioare;
-art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2) lit. d), alin. (6) ,lit. a) pct. 2 , art. 45, alin. 1 şi
ale art. 115 , alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1-Cuantumul ajutorului de urgenta, in anul 2019, se va stabili prin dispozitia
primarului, in limita sumelor aprobate in bugetul local, in urma efectuarii anchetei sociale de
catre compartimentul de asistenta sociala, ancheta care va reflecta starea sociala si financiara
a solicitantului, acesta putand beneficia o singura data intr‐un an financiar de aceste drepturi.
Art. 2 – Pot beneficia de ajutoare de urgenţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416 din
2001 – privind venitul minim garantat, actualizată, familiile sau persoanele singure aflate în
cel puţin una din următoarele situaţii:
1. Distrugerea sau degradarea unor bunuri cum ar fi: gard, casa de locuit provocate de
calamităţi naturale (cutremure, incendii, inundaţii, alunecări de teren, căderi de arbori,
grindina, fulgere etc.), în sumă de până la 500 lei, în funcţie de gravitatea acestora şi în
raport de Notele de constatare întocmite de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
2. Repararea locuinţei aflată într‐o stare avansată de degradare pentru persoana singură sau
familia nevoiaşă,în sumă de până la 500 lei.
3. Racordul la reţeaua electrică a locuinţei‐ proprietate personală, familiilor cu copii aflate în
situaţii deosebite (familii marginalizate, monoparentale, sărăcie extremă), în sumă de până la
1.500 lei, cu condiţia prezentării documentelor justificative în original, care să reflecte
cheltuielile făcute cu această ocazie.

4. In cazul decesului unui beneficiar de ajutor social şi se constată, în urma anchetei sociale,
că urmaşii acestora sau terţi au suportat cheltuielile de înmormântare, în sumă de până la
1.000 lei, cu condiţia prezentării documentelor justificative în original,care să reflecte
cheltuielile făcute cu această ocazie.
5. În cazul decesului persoanei singure sau al unei persoane dintr‐o familie ale cărei venituri
nete pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie, când persoana
decedată nu a realizat venituri şi nu a avut asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor
sociale, urmaşii, aparţinătorii sau o altă persoană care a asigurat serviciile funerare neputând
beneficia de ajutor pentru înmormântare din partea altor instituţii, în sumă de până la 1.000
lei cu condiţia prezentării documentelor justificative în original, care să reflecte cheltuielile
făcute cu această ocazie.
6. Decesul persoanei cu handicap grav sau accentuat, care nu a realizat alt venit decat
indemnizatia de persoana cu handicap, sau al rudelor acestora ( in situatia in care nu sunt
asigurate in sistemul asigurarilor sociale de stat), în sumă de până la 1.000 lei cu condiţia
prezentării documentelor justificative în original, care să reflecte cheltuielile făcute cu
această ocazie..
7. Pentru decesul unei persoane neidentificate sau identificate, lipsită de susţinători legali
care să asigure cheltuielile de înmormântare , în cuantum de până la 1.000 lei;
8. Decesul a survenit in afara granitelor tarii, iar membrii familiei nu dipun de venituri
suficiente pentru repatrierea decedatului, in cuantum de pana la 1.000 lei.
9. Primarul poate acorda ajutorul de urgenţă şi persoanei cu domiciliul în altă localitate, care
a asigurat serviciile funerare, cu condiţia ca persoana decedată să fi avut la data decesului
domiciliul în comuna Frecatei.
10. Familii sau persoane singure care se încadrează în categoria persoanelor paupere, pentru
plata privind spitalizarea, suportarea cheltuielilor cu medicamentele pentru boli incurabile, în
baza scrisorii medicale in cuantum de pana la 1.000 lei.
11. Alte situatii.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei si
compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei Frecatei.
Art. 4 -Prezenta hotărâre se comunica de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului -judeţul
Tulcea, primarului comunei Frecăţei, compartimentul financiar-contabil, compartimentul
asistenta sociala.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 12 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 12
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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