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H.C.L. nr. 15/27.02.2018 

REGULAMENT DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE 

URGENŢĂ  

 CAPITOLUL I 

 SITUAŢII ÎN CARE SE POT ACORDA AJUTOARE DE URGENŢĂ și  CUANTUMUL 
AJUTORULUI 

Art.1 Se pot acorda ajutoare de urgență în următoarele situații : 

1. Decesul unei persoane  din familia beneficiară  de ajutor social sau al unei persoane singure  
beneficiare de ajutor social.- ajutor de deces în cuantum de 500 lei  

2. Decesul unei persoane  dintr-o familie fără bunuri și venituri - ajutor de deces în cuantum de 500 
lei  

3. Studentul/studenta care frecventează cursurile la zi ale  unei facultăți din învățămîntul de 
stat(media din ultimul an sa fie de cel puțin 9.00 ) și  care nu poate continua studiile din cauza 
lipsurilor materiale (familia realizează venituri mai mici de 530 lei/membru )  – ajutor pentru 
continuarea studiilor  superioare în cuantum de 300 lei/lună /an școlar (ajutor limitat la 1 an ) 

CAPITOLUL II 

 METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ 

 Art. 2 Acordarea ajutorului de urgenţă se stabilește prin dispoziția primarului   

care are la bază: 

- solicitarea scrisă a unui membru de familie sau persoană singură, a 

reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite; 

- ancheta socială efectuată de către compartimentul asistenţă socială care să certifice situaţia de 
necesitate sau alte situaţii deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. 

 Art. 3 Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgenţă, va fi însoţită de următoarele 
documente: 

AJUTOR DE DECES: 

a. actul de identitate al solicitantului; 

b.certificatul de deces, în original şi în copie; 

c. acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după 
caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator 



d. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea 

e. anchetă socială  cu privire  la bunurile imobile / veniturile decedatului  pentru situația de la pct.2  

AJUTOR PENTRU CONTINUAREA STUDIILOR  SUPERIOARE: 

a. Actul de identitate al solicitantului din care să reiasă că are domiciliul în comuna Poienarii de 
Muscel 

b. Adeverință de la  facultatea de stat că frecventează cursurile la zi și a avut media pe ultimul an 
de cel puțin 9.00 

c. Declarație pe propria răspundere că nu primește bursă socială de la facultate 
d. Anchetă socială 
e. Adeverință rol primărie 
f. Adeverință  venituri ANAF  

Art. 4 Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgenţă se va depune la Compartimentul 
asistenţă socială  

 Art. 6 Compartimentul asistenţă socială va verifica şiconfrunta datele înscrise în cerere cu actele 
doveditoare, prin efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor de ajutor de 
urgenţă.  

 Art. 7 În cazul în care solicitantul ajutorului de urgenţă refuză să furnizeze actele 

necesare întocmirii dosarului sau nu dau informaţii necesare pentru realizarea anchetei 

sociale, se consideră că persoana/familia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului 

de urgenţă. 

 Art. 8 După efectuarea anchetei sociale, Compartimentul asistenţă socială va analiza dosarul depus şi 
va face propuneri primarului comunei, de aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a 
ajutorului de urgenţă. 

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prezentului regulament, este întocmit şi înaintat 

spre aprobare către primarul comunei proiectul de dispoziţie pentru aprobarea 

acordării ajutorului de urgenţă. 

 Art. 9 În baza propunerii de acordare/respingere a ajutorului de urgenţă, formulată 

de Compartimentul asistenţă socială ni, primarul va emite dispoziţie de admitere/respingere a cererii. 

 Art. 10 După aprobare, în termen de 5 zile secretarul comunei va înainta 

solicitantului dispoziţia primarului, iar compartimentul de specialitate din cadrul primăriei va 

efectua plata ajutorului de urgenţă 
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