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Proiect de hotărâre nr. 90/2022 

privind aprobarea cuantumului maxim pentru unele dintre ajutoarele de urgență, stabilite 
prin act administrativ al consiliului local a fi acordate 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. 12909/90 din 19.05.2022, prin care se propune 
aprobarea cuantumului maxim pentru unele dintre ajutoarele de urgență, stabilite prin act 
administrativ al consiliului local a fi acordate în alte situații deosebite decât situațiile de necesitate 
expres prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, motivat 
de faptul că unele dintre situațiile de acordare a acestui tip de ajutor, aprobate în condițiile legii, 
nu au prevăzut un cuantum maxim până la care se poate întinde ajutorul, scopul final fiind 
reglementarea în condițiile legii a acestui tip de beneficiu social și totodată evitarea apariției de 
riscului de excluziune socială. 

Având în vedere: 
a) hotărârea nr. 43/2022 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; 

În conformitate cu prevederile art. 28 alin (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările 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, art. 112 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 alin. (13) 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 acordarea de ajutoare de urgență, într-un cuantum maxim de 1.000 lei, pentru 
situația deosebită  a 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, situație prevăzută la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la hotărârea Consiliului local nr. 43/2022. 
Art. 2 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență, într-un cuantum cuprins între 200 lei - 1.000 
lei, pentru situațiile deosebite prevăzute la art. 3 alin. (4) și alin. (5) din anexa nr. 1 la hotărârea 
Consiliului local nr. 43/2022, cu referire la acordarea de ajutor pentru locuință, în scopul racordării 
la utilități ori plata unora dintre acestea. 



Art. 3 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență, într-un cuantum maxim de 400 lei, pentru 
situația deosebită ce constă în acordarea de sprijin pentru participarea la programe de certificare şi 
audit energetic al clădirilor cu destinaţie de locuinţe pentru consumatorii vulnerabili, privind 
performanţa energetică a clădirilor, situație prevăzută la art. 5 din anexa nr. 1 la hotărârea 
Consiliului local nr. 43/2022, cu referire la acordarea de ajutor pentru locuință, în scopul racordării 
la utilități ori plata unora dintre acestea. 
Art. 4 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență, într-un cuantum maxim de 1.000 lei, pentru 
situațiile deosebite prevăzute la art. 9 din anexa nr. 1 la hotărârea Consiliului local nr. 43/2022, cu 
referire la acordarea de ajutor pentru victimele violenței domestice. 
Art. 5 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență, într-un cuantum maxim de 1.000 lei, pentru 
situațiile deosebite prevăzute la art. 10 din anexa nr. 1 la hotărârea Consiliului local nr. 43/2022. 
Art. 6 Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 43/2022 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 se modifică corespunzător 
prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 8  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. 

 

 

Hateg,  19 mai 2022 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 
Primar, 
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