
ROMÂNIA
JUDE UL HARGHITAȚ
   ORA UL BORSECȘ
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A    Nr.20/2016
privind aprobarea criteriilor i metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgen ăș ț
persoanelor/familiilor din bugetul local pe anul 2016,  care se află în situa ii deț

necesitate cauzate de calamită i naturale, precum i alte situa ii deosebiteț ș ț

Consiliul local oră enesc Borsecș
Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Public de 

Asisten ă Socială, prin care se arată necesitatea i oportunitatea stabilirii criteriilor  iț ș ș
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgen ă persoanelor/familiilor din bugetul ț
local pe anul 2016, conform Legii nr.416/2001, modificat i completat.ș

Luând în considerare prevederile  art.28(2) din Legea nr.416/2001,
modificat i completat,prevederile art.41 din  Hotărârea Guvernului României ș
nr.50/2011 Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat,Legea nr.292/2011 Legea Asisten ei Sociale ț
modificată i completată prin Ordonan a de Urgen ă nr.124/2011 modificată prin ș ț ț
Legea nr.166/2012, Ordonan a de Urgen ă nr.42/2013 precum i Legea ț ț ș
nr.286/2013, în care se prevăd că, primarii pot acorda ajutoare de urgen ă ț
persoanelor/familiilor care se află în situa ii de necesitate cauzate de calamită i ț ț
naturale, precum i alte situa ii deosebite stabilite prin hotărâre a Consiliului local ș ț
precum i Legea nr.199/1997 privind Ratificarea Carta Europeană a autonomiei ș
locale, Legea 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completărileț ș
ulterioare precum i Hotărârea Consiliului local oră enesc Borsec nr.11/2016, ș ș
privind aprobarea bugetului local pe anul 2016.

Văzând avizul favorabil al comisiei mixte pentru administra ia ț
publică locală, juridică, socială i buget – finan e din cadrul Consiliului local ș ț
oră enesc Borsec.ș

În temeiul dispozi iunilor art.39(2), art.36(2), lit.d), art.36(6), pct.2, ț
art.45(1), art.115(1), lit.b), alin(3), lit.a),b) din Legea nr.215/2001, republicată 2007 
privind administra ia publică locală cu modificările i completările ulterioare i cu ț ș ș
respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparen a decizională în ț
administra ia  publică locală, republicată i modificată în 2013.ț ș , 

H O T Ă R E Ş T E : 

Art.1.  Aprobă criteriile de acordare a ajutoarelor de urgen ă din ț
bugetul local pe anul 2016, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
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Art.2. Aprobă metodologia de acordare a ajutoarelor de urgen ă ț
persoanelor/familiilor din bugetul local pe anul 2016, conform anexei nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre are aplicabilitate în cursul anului bugetar 
2016 i se reînnoie te anual.ș ș

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se încredin ează, primarul  localită ii  în colaborare cu  biroul economic – financiar ț ț
din  cadrul aparatului de specialitate al primarului i Serviciul Public de Asisten ă ș ț
Socială.

Art.5. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
local oră enesc Borsec nr.26/2014 adoptată în acest sens.ș

Art.6.   Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul ș ț ș
primăriei.

                  Art.7. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează :
                                       Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț                                        
                                       Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

   Serviciul Public de Asisten ă Socială.ț

Borsec, la 23 februarie 2016

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
    Benkes Zsolt
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Anexa nr.1 la HCL nr. 20/2016

Criterii de acordare a ajutoarelor de urgenţă pe anul 2016

Nr.
crt.

Descrierea situaţiei deosebite Cuantum maxim
2016

1. Efectuarea de operaţii chirurgicale complicate, cu costuri ridicate în 
cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al celor cu venituri 
mici dovedite cu acte medicale eliberate de medicii specialişti.

800

2. Efectuarea de tratamente şi investigaţii de specialitate în clinici de 
specialitate, în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al celor
cu venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitate.

1500

3. Cumpărare medicamente pentru persoanele beneficiare de ajutor 
social şi/sau cu venituri mici, cu probleme grave de sănătate care 
necesită tratamente medicale de lungă durată, intervenţii chirirgicale şi
care se află în imposibilitatea de a-şi cumpăra (achiziţiona) 
medicamente şi/sau dispozitivele medicale datorită lipsei sau 
insuficienţei veniturilor pe care le realizează.

500

4. Acoperirea unei părţi din cheltuielile de inmormântare pentru 
beneficiarii de ajutor social şi pentru persoanele marginalizate sau cu 
venituri mici, dacă persona decedată nu a avut asigurate contribuţiile 
la fondul asigurărilor sociale de sănătate, urmaşii sau aparţinătorii 
acestuia neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor
instituţii, cu condiţia prezentării documentelor justificative care să 
reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie.

1000

5. Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (locuinţe la bloc, la case
cu anexe gospodăreşti) provocate de calamităţi naturale (cutremure, 
incendii, inundaţii, furtuni, alunecări de teren etc.) în funcţie de 
gravitatea acestora.

1000

6. Ajutorul pentru acoperirea unei părţi din costurile de reparaţii ale 
locuinţelor aflate într-o stare avansată de degradare pentru persoana 
singură sau familia nevoiaşă şi care le pune în pericol integritatea 
fizică şi psihică.

1000

7. Sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe 
linie de evidenţă a populaţiei şi stare civilă.

50

8. Cumpărarea de produse alimentare,   sau alte categorii de bunuri de 
strictă necesitate persoanelor singure vârstnice sau familiilor/ familii 
monoparentale nevoiaşe cu copii  aflaţi în dificultate, rechizite școlare 
achiziţionate de Primăria orașului Borsec.

50 lei/familie

9. Cumpărarea de  obiecte de îmbrăcăminte, rechizite  școlare  sau alte 
categorii de bunuri de strictă necesitate  familiilor/ familii 
monoparentale nevoiaşe cu copii  aflaţi în dificultate, achiziţionate de 
Primăria orașului Borsec.

200 lei/familie
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Anexa nr.2 la HCL nr. 20/2016

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă pe anul 2016

Acordarea ajutorului de urgenţă şi cuantumul acestuia sunt cele prevăzute în anexa nr.1.
Solicitarea acordării ajutorului de urgenţă se face în scris pentru fiecare caz în parte, prin cererea tip la 
care se anexează următoarele documente în  funcţie de caz :

1. acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (BI, CI, CN, CIP) ;
2. certificat de căsătorie (copie) ;dacă este cazul
3. certificat de deces (copie) ;
4. dovezi de venit (adeverinţe de salarizare, cupon de pensie, talon alocaţie, alte documente) ;
5. adeverinţă eliberată de către Administraţia Financiară din care să rezulte că are sau nu are 

venituri din activităţi independente ; venituri din cedarea bunurilor ; venituri din investiţii ; venituri din 
activităţi agricole ; venituri din premii şi jocuri de noroc ; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare
din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia ; venituri din alte surse ;

6. hotărârea definitivă de încuviinţarea adopţiei, de plasament familial al minorului potrivit legii ;
7. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator ;
8. certificat de încadrare într-un grad de handicap potrivit legii de către comisia de evaluare a 

persoanelor cu handicap pentru adulţi/copii ;
9. procesul verbal de constatare a efectelor calamităţilor naturale eliberat de către organele 

competente în materie potrivit legii ;
10. adeverinţe de la instituţiile şcolare eliberate în luna curentă depunerii cererii pentru acordarea

ajutorului de urgenţă, în adeverinţa de elev/student se va menţiona dacă beneficiază de bursă, tipul şi 
cuantumul acesteia ;

11. facturi fiscale însoţite de chitanţe în original pe numele solicitantului, documente care atestă 
cheltuielile de înmormântare ;

12. acte medicale doveditoare a stării de sănătate pentru fiecare caz în parte eliberate de către 
medicul specialist -  scrisoare medicală, specificându-se diagnosticul, tratamentul medicamentos şi 
durata acestuia ;

13. certificat fiscal eliberat de biroul impozite şi taxe locale din care să rezulte bunurile pentru 
care plăteşte impozit.

Dosarul întocmit se depune la SPAS Borsec în vederea verificării exactității situației prezentate 
iar  personalul angajat, se confruntă datele înscrise în cerere cu actele doveditoare, după care se 
efectuează ancheta socială la domiciliu sau reşedinţa solicitanţilor pentru fiecare situație în parte.

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau 
informaţiile necesare întocmirii anechetei sociale, se consideră că persoana / familia nu îndeplinesc 
condiţiile acordării ajutorului de urgenţă.

După efectuarea anchetei sociale personalul de specialitate angajata al SPAS Borsec  va analiza 
fiecare dosar şi va face propuneri legale primarului de aprobare sau respingere prin dispoziţie a 
ajutoarelor de urgenţă. Ajutoarele se acordă în limita sumelor prevăzute în bugetul local pe anul 2014, 
buget aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local nr.11/2014  şi criteriilor din anexa nr.1.
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