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Referat de aprobare  

a proiectului de hotărâre 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 
 

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 primarii pot dispune 
acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în 
situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, 
epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de 
excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a 
consiliului local, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare. Propunerea de 
acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui 
membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică 
existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau 
persoanele singure. În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al 
persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor 
reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, 
care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în 
condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile 
cu înmormântarea. Ajutoarele de urgenţă de mai sus nu se iau în considerare la stabilirea altor 
drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul local. Fondurile necesare pentru plata 
ajutoarelor prevăzute la alin. (1) şi (3) al art. 28 din Legea nr. 416/2001  se suportă din bugetul 
local şi pot fi acordate şi în completarea celor prevăzute la art. 27¹ din lege. 
 Totodata potrivit art. 9 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare 
autorităţile administraţiei publice locale pot acorda din bugetele proprii ajutor pentru încălzire 
familiilor şi persoanelor singure ale căror locuinţe nu se încadrează în definiţia prevăzută la art. 3 
alin. (1) lit. f) din acest act normativ. Autorităţile administraţiei publice locale pot implementa 
programe de certificare şi audit energetic al clădirilor cu destinaţie de locuinţe pentru consumatorii 
vulnerabili, potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată. 
Măsurile de sprijin prevăzute mai sus pot fi acordate şi sub forma ajutoarelor de urgenţă prevăzute 
la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 In conformitate cu legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 beneficiile de asistenţă socială 
pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială se acordă pe perioade 
determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi pot cuprinde printre categoriile principale și 
ajutoarele de urgenţă susţinute din bugetul din bugetele locale, acordate pentru situaţii datorate 
calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, altor situatii deosebite. Beneficiile de asistenţă 
socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale se stabilesc în bani sau în natură şi 
sunt măsuri complementare, susţinute din bugetele locale. Pentru beneficiile de asistenţă socială 
acordate din bugetele locale, autorităţile administraţiei publice locale utilizează formulare de 
cerere aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale. 
           Faţă de cele arătate mai sus, vă propun a dezbate şi aproba proiectul de hotarare în forma 
prezentată. 

PRIMAR, 
Adrian Emilian PUȘCAȘ 
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