JUDETUL DA.MBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTARARE
Privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in
situatii de necesitate sau alte situatii deosebite
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta extraordinara, cu
convocare de indata, astazi, 14 aprilie 2020
Avand in vedere:
-Prevederile art. 28 alin. (2), (4) ~i (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 41 - 48 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-Prevederile art. 11, lit. c) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-Referatul de aprobare al primarului Comunei Moroeni, in calitate de initiator al proiectului,
inregistratla nr. 4.753 din 13.04.2020;
-Raportul Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Moroeni, intocmit de
catre doamna Emilia Leotescu inregistrat la nr. 4.754 din 13.04.2020 privind proiectul de hotarare
privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in
situatii de necesitate sau alte situatii deosebite;
-Prevederile art. 38 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de
urgenta pe teritoriul Romarnei
-Prevederile art. I din O.U.G. nr. 34/2020 privind pentru modificarea ~i completarea
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu ~i regimul starii de
urgenta, cu referire la art. 331\1 din actul normativ modificat ~i completat;
-Raporatele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispoziliile art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1), lit. a) ~i
art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i
completarile ulterioare,

HOTARA~TE:
Art. 1
Incepand cu data prezentei, se stabilesc ~i se aproba Criteriile pentru acordarea de ajutoare de
urgenla pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite, conform
Anexei nr. 1 la prezenta, pre cum ~i Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru
persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite, conform Anexei nr. 2 la
prezenta
Art. 2
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Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta vor
fi suportate din bugetul de venituri ~i cheltuieli al comunei Moroeni.
Art. 3
Incepand cu data adoptarii prezentei i~i lnceteaza aplicabilitatea prevederile HCL Moroeni nr.
nr. 5 din 29.01.2016 privind stabilirea altor situatii deosebite pentru care se pot acorda de catre primar
ajutoare de urgenta modificata ~i completata prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr.
51 din 30.05.2018 ~i prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 90 din 17.12.2019.
Art. 4
Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Compartimentul Asistenla sociala din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moroeni.
Art. 5
Secretarul comunei transmite prezenta catre Institulia Prefectului - Judetul Dfunbovila, in cel
mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i 0 aduce la cuno~tinla publica ~i 0 comunica celor
interesali in termen de 5 zile de la data comunicarii catre prefect.

~)

r.

PRESED

TE DE SEDINTA,

r.~~~~j

emu Ghe ghe

.yrJ~
Nr.17
Moroeni: 14.04.2020

SEMNEAZA,
eorghe Claudiu George

Anexa nr. Ita BCL Moroeni nr. 17 din 14.04.2020
privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de
ajutoare de urgenla pentru persoanele care se afla
in situalii de necesitate sau alte situalii deosebite
Criteriile pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanete care se ana in situatii de
necesitate sau atte situatii deosebite
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Criteriul de acordare a ajutorului de urgenta

in cazul decesul ambilor parinti ai copiilor minori;
necesitatea de intemare, efectuare de investigatii medicale, efectuare de
interventii chirurgicale, la clinici de stat sau private, efectuarea unui
tratament medical de specialitate, in cazul persoanelor beneficiare de ajutor
social sau ale celor cu venituri mici*, dovedite cu acte medicale de
specialitate;
cumpararea de medicamente pentru persoanele beneficiare de ajutor social
~i/sau cu venituri rnici*, care auu probleme grave de sanatate dovedite cu
acte medicale ~i care necesita tratamente medicale de lunga durata,
cumpararea de dispozitive medicale, inclusiv in domeniul stomatologic;
evenimente care duc la distrugerea unor bunuri (cas a, anexe gospodare~ti),
provocate de calamitati naturale (cutremure, inundatii, furtuni, alunecari de
teren, grindina), sau incendii, in functie de gravitatea acestora, precum si
pentru acoperirea unei parti din costurile de reparatii ale locuintelor aflate
intr-o stare avansata de degradare pentru persoana singura sau familia
beneficiara de ajutor social, sau cea cu venituri mici*, inclusiv prin
achizitionarea ~i transportul materialelor de constructii catre aceste
persoane
ajutoare de inmormantare pentru beneficiarii de ajutor social conform
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare
acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare pentru persoanele
marginalizate sau cu venituri mici*, daca persoana decedata nu a avut
asigurate contributiile la fondul asigurarilor sociale de sanatate, urma~ii
sau apaqinatorii acesteia neputand beneficia de ajutor de inmormantare din
partea altor institutii, cu conditia prezentarii documentelor justificative care
sa reflecte cheltuielile rncute cu aceasta ocazie. Solicitantul ajutorului
trebuie sa nu se incadreze in prevederile art. 126 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ~i eompletarile
ulterioare (ajutor de deces acordat de casele de pensii)
acoperirea unei parti din eheltuielile de incalzire a locuintelor cu lemne
pentru persoanele singure ~i familiile cu venituri rnici*, care nu dispun de
resursele necesare eumpararii de lemne de foe, inclusiv prin acordarea de
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lemne de foe In natura, In limita cuantumului stabilit, pentru perioada
sezonului rece
acoperirea unei paqi din cheltuielile pentru achizitionarea alimentelor de
baza, a produselor igienico-sanitare ~i a medicamentelor pentru persoanele
izolate la domiciliu sau cu venituri mici*, afectate de pandemii, epizootii,
pe perioada In care s-a decretat starea de urgenta sau starea de asediu,
inclusiv prin acordarea produselor In natura, In limita cunatumului stabilit
alte situatii datorate unor neprevazute care se pot ivi

venituri

500

500

mici* = *benejiciazii de ajutor de urgenlii, acordat din bugetul local, familiile

#

persoanele singure ale ciiror venituri medii nete pe membru de familie, se situeazii panii la nivelul
salariului minim net pe economie.
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Anexa nr. 2la BeL Moroeni nr. 17 din 14.04.2020
privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de
ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla
in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite
Metodologie de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru persoanele care se ana in
situatii de necesitate sau alte situatii deosebite

I.Ajutoarele de urgenta se acorda, potrivit prevederilor legale in vigoare in domeniu, de catre
Primarul Comunei Moroeni, prin dispozitie, in urma solicitarii scrise a unui membru de familie sau a
persoanei singure, pe baza dosarului intocmit de catre functionarii din Compartimentul de Asistenta
sociala, sau de catre persoanele desemnate in acest sens de catre primar, dosar care include in mod
obligatoriu ~i ancheta sociala, prin care se certifica situatiile de necesitate sau, dupa caz, situatiile
deosebite ill care se afla familiile ori persoanele singure;
2.Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgenta va fi insotita, obligatoriu, de
documentele doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de
persoana singura, precum ~i de orice alte documente privind situatia de necesitate sau deosebita cu
care se confrunta membrii familiei, in functie de fiecare caz in parte, dupa cum urmeaza:
a)acte de identitate ale tuturor membrilor de familie (buletin!carte de identitate, carte de
identitate provizorie);
b)certi ficat de na~tere, certificat de casatorie (copie);
c)certificate de deces (copie);
d)dovezi de venit (adeverinte de salarizare, cupon de pensie, cupoane indemnizatii, talon
alocatie, etc), eliberate in luna curenta depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta;
e)adeverinte eliberate de Administratia Finantelor Publice Dambovita din care sa rezulte daca
au (sau nu au) venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri
din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal, venituri din alte surse; aceasta adeverinta se poate extrage ~i din Programul
"Patrimven" ;
f)certificat de incadrare intr-un grad de handicap, eliberat potrivit legii de catre Cornisia de
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti/copii, respectiv acte care atesta incadrarea in gradul
I, II sau III de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
g)proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor
calamitatilor eliberat de organele
competente;
h)facturi fiscale/chitante, in original, pe numele celui care face solicitarea, care sa reflecte
cheltuielile de inmormantare;
i)documente medicale din care sa reiasa starea de sanatate a solicitantului (bilete de intemare
sau extemare din spital, nu mai vechi de 45 de zile fata de data cand se depune cererea, certificate de
incadrare in grad de handicap, decizii asupra capacitatii de munca, retete sau tratamente prescrise de
medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicala eliberata de medicul de specialitate,
specificandu-se diagnosticul ~i tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului etc, procurarea
unor dispozitive medicale, etc.);
Dorice alte documente care yin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenta.

3.Pe perioada starii de urgenta sau a starii de asediu, cererea ~i documentele necesare se pot
transmite prin po~ta, in format letric ~i in format electronic la adresa de e-mail
primaria _moroeni@yahoo.com sau numarul de fax 0245 / 772084.
-Pe perioada starii de urgenta sau a starii de asediu cere rea, care contine ~i declaratia pe
propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 326 din Codul penal "Falsul in declaratii", referitor
la declaratia necorespunzatoare a adevarului rncuta unui organ sau institutii de stat in vederea
producerii unei consecinte juridice pentru sine sau pentru altul, fapt care se pedepse~te cu inchisoarea
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
-De asemenea, in cerere este mentionat obligatoriu ~i numarul de telefon al solicitantului, in
vederea intocmirii anchetei sociale preliminarii, care se va efectua doar telefonic, urmand ca ancheta
sociala definitiva sa se efectueze la domiciliul solicitantului, dupa incetarea starii de urgenta sau de
asediu. In toate situatiile, ancheta sociala se intocme~te conform Anexei nr. 2 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile ~i completarile ulterioare.
-Ancheta sociala definitiva, intocmita la domiciliul solicitantului, dupa incetarea starii cl
urgenta sau de asediu, va fi avizata de catre Primarului Comunei Moroeni.
-Dosarul intocrnit pentru acordarea ajutorului de urgenta se considera ca este definitivat, pe
perioada starii de urgenta sau de asediu, dupa efectuarea anchetei sociale definitive, de catre
functionarii din cadrul Compartimentului de asistenta sociala sau de catre persoanele desemnate in
acest sens de catre primar, la domiciliul solicitantului;
4.Dosarul intocmit pentru acordarea ajutorului de urgent a se va depune la Compartimentul de
Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni, unde personalul
va verifica ~i confrunta datele inscrise in cereri cu actele doveditoare anexate ~i va efectua ancheta
sociala la domiciliul solicitantului de ajutor de urgenta (cu exceptiile prevazute la pct. 3.). Prin
ancheta sociala se va constata situatia de necesitate sau, dupa caz, situatia de urgenta in care se afla
familia sau persoana singura.
5.In cazul in care solicitantul refuza sa fumizeze actele necesare intocmirii dosarului sau
informatiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se considera ca persoana/familia nu
indepline~te conditiile de acordare a ajutorului de urgenta; de asemenea, se considera ca ajutorul de
urgenta a fost acordat necuvenit cand, dupa incetarea starii de urgenta sau de asediu, dupa verificare,
se constata ca familia sau persoana singura a realizat venituri din alte surse ~i acestea nu au fost
declarate de solicitant
6.Dupa efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din cadrul Compartimentului
Asistenta sociala sau persoanele desemnate cu aceste atributii de catre primar, vor analiza fiecare
dosar ~i vor face propuneri Primarului comunei Moroeni de aprobare sau respingere a solicitarilor de
acordare a ajutoarelor de urgenta.
7.Pentru cererile care nu au indeplinit conditiile de acordare a ajutorului de urgenta, personalul
de specialitate din cadrul Compartimentului de asistenta sociala va inainta solicitantului 0 adresa prin
care i se comunica faptul ca cererea a fost respinsa ~i care sunt motivele respingerii, in termenul legal
de solutionare. Comunicarea se poate face ~i folosind po~ta electronica.
8.Dupa aprobare, in termen de 5 zile de la emiterea Dispozitiei, responsabilul de caz va
comunica solicitantului un exemplar al acesteia, precum ~i Compartimentului Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni, care va efectua plata ajutorului de urgenta.
Ajutorul de urgenta nu se ia in calculla stabilirea altor drepturi bane~ti sau la acordarea altor prestatii
sociale.

9.Primarul Comunei Moroeni poate acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor
singure aflate In situatii de necesitate datotate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum
~i pentru alte situatii deosebite stabilite prin hotararea consiliului local, In limita prevederilor bugetare
anuale, pentru aceea~i familie/persoana singura maxim de doua ori pe an.
10.Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin dispozitia primarului, In limita sumelor
aprobate In bugetul local. In functie de situatia pentru care se solicita acordarea ajutorului de urgenta,
propunerea de acordare trebuie sa respecte urmatoarele criterii, dupa caz:
a) gradul de distrugere a locuintei ~i a bunurilor detinute de familie sau de persoana singura;
b) tipullocuintei;
c) asigurarea obligatorie a locuintei potrivit prevederilor Legii ill. 260/2008 privind asigurarea
obligatorie a locuintei Impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren ~i inundatiilor, republicata, ~i
cuantumul despagubirii;
d) bolile ~i afectiunile medicale ~i gravitatea acestora;
e) perioada de tratament medical ~i de recuperare medical a;
t) nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamente1or, a ortezelor, protezelor,
dispozitive1or medicale, etc. de catre case Ie de asigurari sociale de sanatate sau de terti;
g) calitatea de asigurat In sistemul public de pensii ~i alte drepturi de asigurari sociale;
h) calitatea de asigurat In sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
i) tipul familiei ~i numiirul membrilor din familie;
j) veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;
k) nivelul de Indatorare al persoanei sau al familiei ce poate determina situatii de risc de
excluziune sociala;
I) posibilitatea de sustinere din veniturile proprii, tara afectarea nevoilor de trai minimale
definite de Legea asistentei sociale ill. 292/2011, cu modificarile ~i complewile ulterioare, a
cheltuielilor suplimentare generate de situatia de necesitate sau deosebita;
m) complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau privat;
1l.Ajutoarele de urgenta se stabilesc In bani sau In natura (produse) ~i reprezinta masuri
financiare destinate asigurarii familiei sau persoanei singure a unui standard minim de viata; Se
aproba achizitionarea de la gaterele de pe teritoriul comunei Moroeni de cantitati de - material lemons
- lemn de foc - laturoaie - rezultate din debitarea lemnului, la pretul de 66,66 lei/mc, inclusiv TV A,
In scopul acordarii de ajutoare de urgent a In natura persoanelor singure ~i familiilor care nu dispun de
resursele necesare cumpararii de lemne de foc, pe perioada sezonului rece.
12.Dispozitia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea scrisa a
persoanei Indreptatite, a unui membru de familie al acesteia, sau a persoanei singure, conform
formularului de cerere prevazut In anexa la prezenta Metodologie.
13.Sumele Incasate necuvenit cu titlu de ajutor de urgenta se recupereaza de la titularul
dreptului ajutorului In termenul general de prescriptie prevazut de actele normative In vigoare, cu
sprijinul Compartimentului Taxe ~i impozite locale;

Anexa la Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru persoanele care se
ana in situatii de necesitate sau aUe situatii deosebite

CERERE
Domnule Primar,

Subsemnatul /subsemnata
,
domicilat/domiciliatalavand domiciliulin comuna Moroeni, satul
,
str
, nr
, judetul Dambovita, tel.
,
va rog sa-mi acordati un ajutor de urgenta. Mentionaz ca familia mea/eu are/am nevoie de acest ajutor
de urgenta deoarece
.

Anexez prezentei cereri urmatoarele documente
justificarea situatiei deosebite in care ne aflamlma aflu.

privind componenta

familiei ~i privind

Declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 326 din Codul penal "Falsulin
declaratii", referitor la declaratia necorespunzatoare a adevarului fiicuta unui organ sau institutii (.
stat in vederea producerii unei consecinte juridice pentru sine sau pentru altul, fapt care se pedepse~te
cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, ca cele stipulate in cerere sunt adevarate.
Declar, de asemenea, ca am luat cuno~tinta de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i
privind libera circulatie a acestor date ~i declar in mod explicit ~i imi dau acordul in vederea
prelucrarii datelor cu caracter personal in scop legal de catre Primaria Comunei Moroeni.

Data:

Semnatura:

EAZA,
e Claudiu George

