
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

                                                                                                                                                                           
Proiect de hotărâre nr. 41/2022 

privind aprobarea regimului juridic al acordării ajutoarelor de urgență, în alte situații 
deosebite decât situațiile de necesitate expres prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 5900/41 din 09.03.2022, prin care se propune 
aprobarea regimului juridic al acordării ajutoarelor de urgență, în alte situații deosebite decât 
situațiile de necesitate expres prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, în scopul evitării apariției de riscului de excluziune socială. 

În conformitate cu prevederile art. 28 alin (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile siu completarile ulterioare, ale art.41, art.43 si 
art.44 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; ale art.11 lit. c), art. 15 alin. (3), art. 16 și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 226/2021 privind 
stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările 
și completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.                                        
   În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 139 
alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   
  

HOTARASTE: 
 

Art. 1 Se aprobă lista situațiilor deosebite, altele decât cele rezultate din starea de necesitate, în 
care se pot acorda ajutoare de urgență de la bugetul local Hateg, precum si cuantumul acestor 
ajutoare conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență de a bugetul local Hațeg, 
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se aprobă modelul de cerere pentru acordarea de ajutoare de urgență, conform prevederilor 
art. 1 din preyenta hotărâre,  potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
Art. 4 Primarul, prin dispoziție, va acorda ajutoare de urgență în limita fondurilor aprobate cu 
această destinație, familiilor / persoanelor singure cu domiciliul sau reședința în orașul Hațeg, 
aflate în una din situațiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 5 Cheltuiala privind acordarea ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local în limita 
sumelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre și se alocă o singură dată pe an.  
Art. 6 Familia sau persoana singură, după acordarea ajutorului de urgență, va prezenta documente 
doveditoare din care să reiasă că ajutorul aprobat a fost utilizat în scopul solicitat. 
Art. 7 Compartimentul beneficii sociale din cadrul Direcției de asistență socială va urmari modul 
de utilizare al ajutorului de urgenta primit. 



Art. 8 Se abrogă hotărârea Consiliului local nr. 119/2013 privind aprobarea regimului juridic al 
acordarii ajutoarelor de urgenta, in alte situatii deosebite decat situatiile de necesitate expres 
prevazute de art. 28 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat. 
Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 10 Anexele nr. 1 -3 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta. 
Art. 11  Prezenta se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro, se afișeajă 
la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publica locală, Direcţiei de Asistentă 
Socială Haţeg  şi prin grija acestuia tuturor persoanelor si structurilor interesate. 
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