ANEXA
la HCL nr.
PROGRAMUL DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ
Scopul:
a) acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte
situaţii deosebite, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare şi a prevederilor
H.C.L. nr.___/_______.
b) combaterea marginalizarii sociale a persoanelor sau grupurilor cu acces limitat la
resursele economice si financiare, a membrilor comunitatii care se manifesta prin
absenta unui minimum de conditii sociale de viata de pe raza municipiului Oneşti.
Beneficiarii programului:
a) direcţi - familiile si persoanele sărace fără nici un venit sau cu venituri mici,
persoanele cu handicap grav şi accentuat, beneficiarii de ajutor social sau urmaşii
acestora, şomerii, pensionarii, bolnavii cronici, copiii minori şi orfani preluaţi de
familii cu venituri mici, alte categorii;
b) indirecţi – comunitatea locală.
Evaluarea nevoilor:
- prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare a categoriilor de persoane
defavorizate, problemele cu care aceştia se confruntă în domeniul protecţiei sociale,
asistenţei medico-sanitare, le impedică total sau limitează accesul cu şanse egale la
viaţa socială potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali, necesitând
măsuri de protecţie socială în sprijinul soluţionării problemelor sociale şi personale.
Obiectivele programului:
- acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor care se află în situaţie de
necesitate datorate calamităţilor naturale, cutremurelor, inundaţiilor, alunecărilor
de teren, incendiilor, accidentelor (rutiere, feroviare, aeriene),
- acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor care se află în situaţii
deosebite de necesitate cum ar fi:
a) decesul persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale cărui venituri nete
pe membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie, când persoana
decedată nu a avut asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate,
urmaşii acestora neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor
instituţii;
b) în cazul bolnavilor, cu prioritate persoanele vârstnice, care provin din familii în
care venitul net pe membru de familie nu depăşeste suma de 700 RON, pentru
acoperirea parţială a costului medicamentelor, spitalizare si investigatiilor medicale, cu
depunerea actelor justificative;
c) în cazul familiilor cu mulţi copii ai căror părinţi ajung inapţi de muncă din cauze
diverse nedatorate acestora;
d) achizitionarea materialelor de construcţie sau repararea locuinţelor la domiciliul
beneficiarilor ale căror locuinţe sunt într-o stare avansată de degradare pentru persoana
singură sau familia nevoiaşă ;
e) sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de
evidenţă a populaţiei şi stare civilă;
f) s-a abrogat;
g) s-a abrogat;

h) s-a abrogat;
i) achizitionarea de calorifere electrice pentru beneficiarii de ajutor de incalzire cu
energie electrica a caror venit nu depaseste 700 lei/membru de familie;
j) familiilor nevoiase care nu isi pot permite sustinerea materiala ce este necesara
pentru inceperea unui an scolar de catre copiii din cadrul acestor familii;
k) s-a abrogat;
l) in cazul decesului persoanelor fara sustinatori legali, fara acte, aflati in strada sau in
Spitalul Municipal Onesti, pentru acoperirea cheltuielilor de innmormantare, cu
depunerea actelor justificative.
Beneficii sociale:
IDENTIFICARE
- îmbunătăţirea nivelului social pentru persoanele defavorizate;
- sprijinirea persoanelor active în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă
datorită absenţei unui minim de condiţii sociale de viaţă sau care se află în diverse
situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, etc.
EVALUARE
- în cele mai dese cazuri, persoanele active asistate sau cele care aparţin categoriilor
defavorizate se confruntă cu probleme multiple care necesită acordarea ajutoarelor
financiare de urgenţă. Acordarea acestor ajutoare financiare de urgenţă este parte
componentă a procesului de reducere a marginalizării sociale, soluţionarea
problemelor de strictă necesitate, înbunătăţirea nivelului de trai pentru persoanele
asistate, sprijinirea persoanelor active în vederea găsirii unor soluţii privind rezolvarea
acestora, combaterea marginalizării sociale, accesul real la drepturile fundamentale ale
cetăţenilor.
AJUTOARELE DE URGENŢĂ se acordă în baza următoarelor acte normative:
- Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, republicata;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G. nr. 1010/2006 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat;
- H.C.L. nr.____/______ privind aprobarea Programului de acordare a ajutoarelor de
urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de
calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite;
AJUTORUL DE URGENŢĂ individual se acordă în condiţiile art. 28 din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru situaţii deosebite, calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, alunecări de teren,
furtuni puternice), incendii, accidente (rutiere, feroviare, aeriene), în unele situaţii de
deces, precum si intrajutorarea persoanelor care beneficiaza de subventie la incalzirea
locuintei cu energie electrica, prin cumpararea de calorifere electrice.
Ajutoarele de urgenţă in anul 2016, se acordă in cunatum de 5.000 lei / lunar, prin
dispoziţia primarului emisă în baza anchetei sociale, care va reflecta starea socială şi
financiară a solicitantului, respectiv în urma verificării actelor justificative şi a
propunerii de acordare a Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actele necesare:
Familiile şi persoanele care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi
naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite prevăzute de
H.C.L. nr.____/______ privind aprobarea Programului de acordare a ajutoarelor de

urgenţă, vor depune la Direcţia de Asistenţă Socială cererea privind acordarea
ajutorului de urgenţă, precum şi actele justificative, pentru fiecare caz în parte, după
cum urmează:
1. proces-verbal de constatare a stării de calamitate naturală, incendii, accidente,
situaţii deosebite, eliberate de autorităţile competente;
2. certificate de deces, naştere, căsătorie (original si copie);
3. buletinele/cărţile de identitate ale solicitantului şi/sau ale membrilor familiei cu care
locuieşte solicitantul, după caz;
4. certificatul fiscal privind veniturile, eliberate în luna curentă depunerii cererii pentru
acordarea ajutorului de urgenţă;
5. certificatul privind bunurile impozabile şi obligaţiile fiscale aferente, eliberate în
luna curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
6. adeverinţă de rol agricol, eliberată în luna curentă depunerii cererii pentru acordarea
ajutorului de urgenţă;
7. cupoane pensii eliberate din luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii
pentru acordarea ajutorului de urgenţă, după caz;
8. adeverinţe de la Casa judeţeană de pensii care să motiveze de ce pentru persoana
decedată Casa de pensii nu poate acorda ajutorul de înmormantare;
9. adeverinţe din care să rezulte venitul brut şi net, realizat în luna anterioară depunerii
cererii de către persoanele încadrate in muncă;
10. adeverinţe de elev sau de student, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; în care se va menţiona dacă
beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
11. facturi fiscale însoţite de chitanţe, în original şi copie, pe numele celui care face
solicitarea, care să reflecte cheltuielile de necesitate efectuate;
12. scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate, specificându-se boala,
diagnosticul şi tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului;
13. reţete privind medicamentele necompensate prescrise de medicul de familie şi
costul fiecărui medicament în parte.
14. orice alte documente justificative care pot fi depuse în susţinerea cererii privind
acordarea ajutorului de urgenţă;
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