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HOTĂRÂREA Nr.77 
 din 31 octombrie 2018 

privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a 
prestațiilor financiare excepționale 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 octombrie 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 2677/24.10.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr.2678/24.10.2018; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile art.15-17 și ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; 

- prevederile art. 28, alin. (2), (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 și art. 44 din Hotarârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 130-132 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată(r
1
); 

- prevederile art. 13, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie, republicată(r
2
); 

- prevederile art. 36, alin. (1) și (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct.2 din Legea nr. 215/2001  

privind administrația publică locală, republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare; 

 

Votul exprimat de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care 

toți cei 10 consilieri au votat ”pentru”, 

           În temeiul art. 45 alin (2) lit (a) și art.115 alin (1) lit (b) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă criteriile proprii de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor defavorizate 

precum și a prestațiilor financiare excepționale pentru copiii din familiile care se află în situații de 

necesitate deosebite, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Ajutoarele de urgență și prestațiile financiare excepționale se acordă în limita fondurilor 

prevăzute cu această destinație în bugetul local, prin dispoziția primarului emisă în urma efectuării 

anchetelor sociale de către Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei 

Socodor. 

Art.3. Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor defavorizate, precum 

și a prestațiilor financiare excepționale pentru copiii din familiile care se află în situații de 

necesitate, metodologie prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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Art.4. Se aprobă formularul cererii privind solicitarea ajutorului de urgență, precum și a prestațiilor 

financiare excepționale, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Primarul Comunei Socodor, prin Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei 

Socodor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, compartimentului de asistență socială din cadrul 

Primăriei Socodor şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de 

internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                  UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE 
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Anexa nr.1 la HCL 77/31.10.2018 

Criterii proprii 
pentru acordarea ajutoarelor de urgență și a prestațiilor financiare excepționale 

 

  Ajutorul de urgență și prestațiile financiare excepționale se acordă familiilor și 

persoanelor singure defavorizate, cu domiciliul sau reședința în comuna Socodor, care se află într-

una din următoarele situații: 

 

1. Persoanele care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate, ce necesită 

investigații medicale la clinici de specialitate, intervenții chirurgicale în țara sau străinătate, 

asigurarea medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, la prescripția medicului din care 

rezultă starea de urgență și al căror cost nu este suportat din bugetul asigurărilor sociale de sănătate,  

în cuantum de până la 3.000 lei/an; 

2. În cazul decesului persoanei singure sau al persoanei provenite dintr-o familie ale cărei venituri 

nete pe membru de familie sunt de pâna la 500 lei/lună/membru de familie, când persoana decedată 

nu a avut asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale de stat, urmașii acestora neputând 

beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituții prin acordarea unui sicriu, a unui loc 

de veci și/sau a unei sume de pâna la 1.500 lei; 

3. Pentru decesul unei persoane neidentificate sau identificate, lipsită de susținători legali care să 

asigure cheltuielile de înmormântare, în cuantum de până la 3.000 lei; 

4. Suportarea unei părți din cheltuielile ocazionte de decesul unei persoane în străinătate, pentru 

repatrierea trupului neânsuflețit al acesteia, în situația în care familia nu dispune de posibilități 

financiare pentru a achita costurile repatrierii, în cuantum de până la 5.000 lei; 

5. Suportarea, pentru cazurile sociale grave, a cheltuielilor pentru obținerea certificatelor medico-

legale pentru victimele violenței în familie; 

6. Pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost distruse parțial sau total în urma 

calamităților naturale, a fenomenelor meteorologice periculoase(cutremure, inundații, alunecări de 

teren, căderi de arbori, grindină, incendii, sau alte situații deosebite) care fac dovada avariilor cu 

acte eliberate de instituțiile competente, în cuantum maxim de pâna la 10.000 lei.Pentru alte situații 

speciale, situații care impun depășirea sumei de 10.000 lei, ajutoarele respective se vor aproba prin 

adoptarea de  Hotărâre de Consiliu pentru fiecare caz în parte; 

7.Pentru persoanele fără venit și cu probleme deosebite de sănătate, care urmează să se adreseze 

Comisiei de Expertiză a Persoanelor cu Handicap, în vederea obținerii avizelor de specialitate, în 

cuantum de pâna la 250 lei; 

8.Părinților sau persoanelor care au obligație de întreținere către unul sau mai mulți copii minori și 

care din motive independente de voința lor nu se pot achita de aceste obligații, al căror venit este de 

până la 500 lei/lună/membru de familie, în cuantum de până la 1.000 lei/an/copil; 

9.Tinerilor și copiilor ai căror părinți au decedat, ori tinerilor și copiilor din familii defavorizate al 

căror venit nu depășeste jumătate din valoarea salariului minim net pe economie/lună/membru de 

familie și care au obținut media generală a anului școlar / universitar anterior de cel puțin 8, sau 

care au obținut premiile I – III la faza județeană / națională a olimpiadelor școlare, pentru 

continuarea studiilor în cuantum maxim de 1.000 lei/an; 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                                   CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                               UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE   
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Anexa nr.2 la HCL 77/31.10.2018 

 

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență 

și a prestațiilor financiare excepționale familiilor și 

persoanelor singure care se află în situații de necesitate 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completarile ulterioare, a Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, a Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie, republicată și a Legii nr.292/2011 a asistenței sociale se aprobă următoarea metodologie de 

acordare a ajutoarelor sociale de urgență și a prestațiilor financiare excepționale: 

 1. Ajutoarele sociale de urgență și prestațiile financiare excepționale se acordă, potrivit 

prevederilor legale în vigoare în domeniu, de către Primarul Comunei Socodor prin Compartimentul 

de asistență social din cadrul primăriei Socodor; 

 2. Ajutoarele de urgență și prestațiile financiare excepționale se stabilesc în bani și/sau în 

natură a căror valoare se va stabili prin dispoziția Primarului Comunei Socodor, și reprezintă măsuri 

financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, 

promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților 

fundamentale; 

 3. Primarul Comunei Socodor poate acorda ajutoare sociale de urgență familiilor și 

persoanelor singure aflate în situații de necesitate din cauza calamităților naturale, incendiilor, 

accidentelor, deceselor precum și altor situații deosebite stabilite prin hotarâre de consiliu local, în 

limita prevederilor bugetare anuale, pentru aceeași familie/persoană o singură data pe an; 

 4. Ajutorul de urgență acordat în cazul victimelor violenței în familie, constă în acoperirea 

cheltuielilor generate de eliberarea certificatului medico-legal , care ulterior va fi prezentat, în 

copie, personalului compartimentului de asistență socială; 

 5.Dispoziția primarului de acordare a ajutoarelor de urgență și a prestațiilor financiare 

excepționale are la bază cererea scrisă a persoanei îndreptățite, a reprezentantului familiei sau a 

reprezentantului legal al persoanei îndreptațite/copilului, conform formularului de cerere aprobat 

prin hotarârea consiliului local, precum și ancheta socială efectuată de personalul compartimentului 

de asistență socială prin care se certifică situațiile de necesitate sau după caz situațiile deosebite în 

care se află familiile ori persoanele sigure; 

 6.Cererea este formularul tipizat care conține date privind componența familiei, veniturile 

realizate de membrii acesteia, bunurile deținute, date referitoare la situația educațională și 

profesională a acestora, precum și informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în 

care aceștia se află; 

 7.Cererea este însoțită obligatoriu de documentele doveditoare privind componența familiei, 

veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură,  precum și de orice alte documente 

privind situația membrilor familiei, prevazute de lege, în funcție de fiecare caz în parte, după cum 

urmează; 

a) acte de identitate ale tuturor membrilor familiei(buletin de identitate, carte de identitate, certificat 

de naștere, carte de identitate provizorie- copie); 

b) certificat de căsătorie –copie; 

c) certificat de deces –copie; 

d) dovezi de venit(adeverințe de salariat, cupon de pensie, talon alocație); 
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e) adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice Arad din care să rezulte veniturile lunare 

realizate; 

f) certificat fiscal eliberat de Primaria Comunei Socodor privind bunurile aflate în proprietate; 

g) hotarâre judecătorească definitiva privind încuviințarea adopției sau de plasamentul familial al 

minorului, potrivit legii; 

h) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator; 

i) certificatul de încadrare într-un grad de handicap; 

j) proces verbal de constatare a incendiului/efectelor calamitaților naturale eliberat de instituțiile 

competente; 

k) adeverințe de elev sau de student eliberate în luna curentă sau în luna anterioara depunerii cererii 

pentru acordarea ajutorului de urgență  cu specificarea daca beneficiază sau nu se bursă, tipul și 

cuantumul acesteia, anul de studiu, media generală a anului anterior; 

l) facturi fiscale însoțite de chitanțe în original pe numele celui care solicită ajutorul de înhumare 

care să reflecte cheltuielile de inmormântare. 

m) acte medicale doveditoare ale stării de sănătate(bilete de externare din spital, certificate de 

încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de muncă, rețete sau tratamente prescrise de 

medicul specialist , buletine de analize), adeverință eliberată de Casa Județeană de Sănatate Arad 

din care să rezulte că prețul investigației / dispozitivului medical sau tratamentului prescris de 

medicul specialist nu poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de sănatate; 

n) orice alte acte care vin în susținerea cererii privind acordarea ajutorului de urgență sau prestației 

financiare excepționale; 

 8.Dosarul întocmit de persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al acesteia, conținând 

cererea însoțită de actele doveditoare prevăzute la punctul 7, în funcție de fiecare caz în parte se va 

depune la registratura Primariei Comunei Socodor; 

 9. Personalul de specialitate din cadrul Compartimentul de asistență socială din cadrul 

primăriei Socodor verifică și confruntă datele înscrise în cerere cu actele doveditoare și va efectua 

ancheta socială la domiciliul sau reședința solicitanților de ajutor de urgență sau prestație financiară 

excepțională. Prin ancheta socială se va constata situația de necesitate sau dupa caz situația de 

urgență în care se află familia sau persoana singură; 

 In cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau 

informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale se consideră că persoana/familia nu 

îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență sau prestației financiare excepționale; 

 10. După efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din Compartimentul de 

asistență social din cadrul primăriei Socodor va analiza fiecare dosar și va face propuneri de 

aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență sau a prestațiilor 

financiare excepționale, de stabilire a cuantumului ajutorului în limita prevederilor bugetare 

aprobate, propuneri care vor fi verificate și avizate de către contabilul șef din cadrul Primăriei 

Socodor. 

11. Ajutorul de urgență și prestațiile financiare excepționale acordate în bani se achită la casieria 

Primaria comunei Socodor beneficiarilor, urmând ca aceștia să facă în prealabil dovada utilizării 

lor, în conformitate cu propunerile anchetei sociale. 

 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                                   CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                               UNC DIMITRIE                                       CRIŞAN GHEORGHE  
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Anexa nr.3 la HCL 77/31.10.2018 

  

 

Formular cerere 

 

DOMNULE PRIMAR, 

 

 

      Subsemnatul(a)__________________________________________ cu domiciliul/ reședința în 

comuna Socodor, strada __________________________________________,nr. ____, bloc ____, 

scara ____, apartament____, fără forme legale la adresa ________________________________, vă 

rog să îmi aprobați un ajutor de urgență/prestație financiară excepțională, pentru a depăși 

următoarea situație: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________. 

       Anexez la prezenta cerere următoarele documente care dovedesc situația gravă în care ne 

aflăm; 

1. copie după actele de identitate (se prezintă actele de stare civilă în original) 

2. actele de venit și adeverință din Registrul Agricol 

3. adeverințe de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice pentru toți membrii 

familiei cu vârsta peste 18 ani, eliberate în luna depunerii cererii 

4. cerificate fiscale eliberate de Compartimentul Impozite și taxe a Primăriei Socodor pentru 

toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani din care să rezulte bunurile aflate în proprietatea 

persoanei în cauzâ. 

5. documente medicale din care să reiasă starea de sănătate a solicitantului, precum și rețete, 

trimiteri pentru investigații medicale și tratament 

6. adeverință de la C.J.A.S. Arad din care rezultă că tratamentul / dispozitivul medical sau 

investigația medicală nu se suportă din bugetul asigurărilor de stat 

7. proces verbal I.J.S.U. 

8. alte documente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Declar că eu și membrii familiei mele nu deținem mai mult de 2 ha pământ, nu avem în proprietate 

alte clădiri sau alte spații de locuit în afara locuinței de domiciliu, nu deținem autoturism cu 

vechime mai mică de 10 ani sau alte vehicule și avem un venit lunar /membru de familie de 

____________lei. 

 

 

 

 

Data ___________                                            Am citit prezenta cerere, 

                        drept pentru care semnez 

                   _______________  

 

 


