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   Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre nr.  41/2022  
 

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 
 

Capitolul I 
 Deces  

Art. 1 Se poate acorda ajutor de urgență, în condițiile legii și a prezentului act administrativ, în 
cazul decesului unor familii și/sau persoane pentru care există riscul excluziunii/ marginalizării 
sociale, după cum urmează: 
(1)În situația decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei 
singure, beneficiare de ajutor social, pentru o parte din cheltuielile cu înmormântarea, în 
cuantum de până la 1000 de lei, în funcție de valoarea cheltuielilor efectuate. 
(2) Pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu  înmormantarea, în cazul decesului persoanei 
cu handicap grav sau accentuat,  care a avut domiciliul în orașul Hațeg, până la limita maximă 
a sumei de 1000 lei . 
(3) În cazul decesului persoanelor - copii minori, adulți, vârstnici - fără venituri sau cu venituri 
reduse, se poate acorda un ajutor de urgență, în cuantum de pâna la 1000 lei. 
(4) În cazul decesului persoanelor fără aparținători legali sau în cazul în care persoana ce are 
obligația legală de a suporta costurile înmormântării se gaseste într-un loc necunoscut ori nu-și 
îndeplinește obligația, din motive obiective, stabilite prin ancheta socială, întocmită în 
condițiile legii. 
(5) În cazul decesului persoanelor neidentificate și a deceselor cauzate de moarte 
violentă/suspectă, fără aparținatori legali sau în cazul în care persoana ce are obligația legală de 
a suporta costurile înmormântării se gaseste într-un loc necunoscut ori nu-și îndeplinește 
obligația, din motive obiective, stabilite prin ancheta socială, întocmită în condițiile legii. 
(6)În cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatriere, familiei i se va putea acorda 
un ajutor de urgență, în cuantum de până la 2000 lei.   

Capitolul II 
 Probleme medicale 

Art. 2 Se poate acorda ajutor de urgență, în condițiile legii și a prezentului act administrativ, în 
cazul persoanelor ce se confruntă cu probleme medicale, pentru care există risc de excluziune 
socială, după cum urmează:  
(1) În cazul familiilor sau persoanelor care se confruntă cu probleme medicale deosebite, 
certificate în acest sens de medicul specialist, se poate acorda un ajutor de urgență, cuprins între 
100 - 2000 lei. Ajutorul se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată 
față de bugetul local. 
(2) În cazul persoanelor care nu realizează venituri, nu au calitate de asigurat și se confruntă cu 
probleme de sănătate, se poate acorda un ajutor de urgență de până la 500 lei, pentru  plata 
analizelor  medicale precum și pentru investigații paraclinice.  

Capitolul III 
 Ajutor pentru locuință 

Art. 3 Se poate acorda ajutor de urgență, în condițiile legii și a prezentului act administrativ, în 
cazul ivirii unor situații deosebite în legătură cu locuința persoanei supusă riscului de 
excluziune socială, după cum urmează: 
(1)În cazul situatiilor de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, 
epizootii ajutorul de urgență se acordă în condițiile legii, în cuantumul rezultat din lege ori alte 
acte normative/administrative de aprobare a cuantumului.  



(2)În absența stabilirii cuantumului pentru evenimentele prevăzute la alin. (1) prin act normativ, 
ajutorul de urgență, ce poate fi acordat de primar, în condițiile prezentului act administrativ, va  
cuprins între 400-3000 lei, după caz. 
(3)În cazul imobilelor  locuite, în condițiile legii ori fără forme legale,  de familii  sau  persoane  
singure, aflate în dificultate și expuse riscului de marginalizare/excluziune socială, aflate în 
evidențele direcției de asistență socială și cunoscute în comunitate ca locuind în imobilul 
respectiv, ce necesită  lucrari  de  reparații,  iar din cauza veniturilor reduse ale familiei sau 
persoanei singure nu  s-au  putut  efectua  lucrari  de  reparatii  si  de intretinere a locuintei, 
ajutorul de urgență ce se poate acorda este cuprins între 200-2000 lei. 
(4) Pot beneficia de ajutor de urgență pentru realizarea de branșamente la rețeaua de apă și 
canalizare, imobilele care nu sunt bransate în care locuiesc persoanele singure sau familiile 
amenințate de riscul excluziunii/marginalizării sociale, care nu dispun de resurse necesare 
branșării locuințelor la alimentarea cu apă curentă și/sau canalizare și al căror venit pe membru 
de familie nu depășește valoarea salariului minim net pe economie,  aprobat în condițiile legii. 
(5) Pot beneficia de ajutor de urgență persoanele singure sau familiile supuse riscului 
marginalizării/excluziunii sociale, precum și familii în care există persoane cu handicap, pentru 
achitarea unor datorii la utilitățile de strictă necesitate: apă, energie electrică, gaze naturale, 
impozite, gunoi menajer, chirie, și al a caror venit pe membru de familie nu depașește valoarea 
salariului minim net pe economie,  aprobat în condițiile legii. 
(6)Ajutorul de urgență de la alin. (1) și alin. (3) din prezentul capitol poate fi acordat și în natură 
sub forma unor materiale de constructii pentru locuintele care se afla in stare avansata de 
degradare, în limitele și condițiile prevăzute de lege și prezentul act administrativ. 

Capitolul IV 
Sprijinirea familiilor sau a persoanelor singure în perioada sezonului rece cu 
ajutoare bănești, în limita sumelor alocate în buget cu această destinație sau 

ajutoare în natură, sub forma lemnelor de foc 
Art. 4 Primarul unității administrativ-teritoriale, poate acorda din bugetul local al orașului 
ajutor de urgență pentru încălzire familiilor şi persoanelor singure ale căror locuinţe nu se 
încadrează în definiţia prevăzută în prevederile Legii 226/2021, privind stabilirea măsurilor de 
protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în condițiile legii și a prezentului 
act administrativ, în situatia în care persoana singură sau familia este expusă riscului 
excluziunii/marginalizarii sociale. 
Art. 5 Primarul unității administrativ-teritoriale, poate acorda din bugetul local al orașului 
ajutor de urgență pentru sprijin prin programe de certificare şi audit energetic al clădirilor cu 
destinaţie de locuinţe pentru consumatorii vulnerabili, privind performanţa energetică a 
clădirilor. 
Art. 6 Primarul unității administrativ-teritoriale, poate acorda din bugetul local al orașului 
ajutor de urgență în natură, sub forma lemnului de foc, pentru încălzirea locuinței în sezonul 
rece, în limita stocurilor disponibile, stabilite prin act administrativ al consiliului local, dacă 
familia/persoana singură este expusă riscului excluziunii sociale și se află în una din 
urmatoarele situații: 
a)este o persoana cu dizabilitati sau familia sa are în componență o persoană cu dizabilitaăți 
dovedită cu certificat de încadrare în grad de handicap (grav, accentuat sau mediu) și nu 
beneficiază de alte masuri de protecție socială referitoare la încalzire, pe perioada sezonului 
rece. 
b)reprezintă familie sau persoană singură, ale căror venit pe membru nu depășeste valoarea 
salariului minim net pe economie,  aprobat in conditiile legii, și nu beneficiază de alte măsuri 
de protecție socială referitoare la încalzire, pe perioada sezonului rece. 
c) în cazul familiilor monoparentale, familii cu sugari sau copii minori în intreținere aflați în 
risc de abandon, familiilor beneficiare de ajutor social, persoane cu boli cronice și care nu au 
beneficiat de ajutor pentru încalzirea locuinței cu lemne în sezonul rece,  
d) alte situații, ce reprezintă cazuri excepționale supuse riscului excluziunii sociale, constatate 
de directia de asistentă, pe baza anchetei sociale. 

Capitolul IV  
Alte situații deosebite 

Art. 7 Primarul unității administrativ-teritoriale, în scopul evitării riscului de marginalizare 
socială, poate acorda din bugetul local al orașului Hateg, ajutor de urgență persoanelor care au 



fost condamnate penal, în termen de cel mult șase luni de la data eliberării din penitenciar, ca 
sprijin de reintegrare socială, în cuantum de pănă la 500 lei. 
Art. 8 Primarul unității administrativ-teritoriale, poate acorda din bugetul local al orașului 
Hateg, persoane care au împlinit vârsta de 100 de ani un ajutor de urgență, în cuantum de până 
la 1500 lei, incluzîndu-se aici și cheltuielile ocazionate de organizarea acestor evenimente. 
Art. 9 (1) Primarul unității administrativ-teritoriale, poate acorda din bugetul local al orașului 
Hateg sprijin financiar pentru victimele violenței în familie acordat, după stabilirea factorilor 
de risc și a masurilor aferente, constatate de directia de asistență socială, pe baza anchetei 
sociale.  
(2)Ajutorul de urgență de la alin. (1) se acordă persoanelor fără venituri și care nu au asigurări 
de sănătate, pentru eliberarea certificatului medico –legal sau pentru analize medicale. 
Art. 10 Alte situații deosebite, care pot duce la marginalizare și excluziune socială, stabilite 
prin anchetă socială . 

 
 
 
 

Hateg,  09 martie 2022 
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