
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr.20 din 28 mai 2020 

privind  aprobarea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență  

             Consiliul local al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa. 

             Având în vedere : 

            - prevederile art. 28 alin.(1)- (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

             - prevederile art.41-43 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare; 

             - prevederile art.3,art.5,art.11,lit.”c”,art.16,alin.(1)-(3) ,art.17,alin.(1)-(3),art.112 din 

Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare ; 

             - prevederile art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu 

modificările şi completările ulterioare ;                          

             -  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat cu nr.4718/08.05.2020;          

             - referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr. 

4719/08.05.2020; 

            -  raportul nr.5000/18.05.2020 al Compartimentului asistență social din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

             - raportul nr.5001/18.05.2020 al Compartimentului financiar contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

             - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;             

             - Prevederile art. 5, lit.cc), art.129 alin.(2) lit.”d”, alin.(7)lit.”b” art. 140, alin. (1), 

art.197, alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198,alin.(1)-(2), art.200,art.240 alin. (1) ,art.243 

alin.(1),lit.”a” și lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările ulterioare, 

             În temeiul art.139, alin.(1),art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

 

                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 

            Art.1. Se aprobă criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență, a metodologiei de 

acordare a ajutoarelor de urgență în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu  

modificările și  completările ulterioare, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

            Art. 2. Ajutoarele de urgență se suportă din bugetul local în limita fodurilor prevăzute. 

            Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești. 

            Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, Compartimentului asistență socială şi 

Compartimentului financiar contabilitate  va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 

electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

        Florin GHEORGHE                                         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2020, cu un număr de _____voturi 

pentru,voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri . 

 

http://www.comunacornesti.ro/


                            

                                             

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA     ANEXA 1 

COMUNA CORNEȘTI                                              LA HOTĂRÂRE NR.20/28.mai.2020 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

CRITERIILE DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ 

In baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  

cu modificarile si  completarile ulterioare 

 

 Ajutoarele de urgență se acordă în limita fondurilor alocate în acest scop prin bugetul 

local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul în comuna Cornești, care se afla în una din 

următoarele situații deosebite:  

 

Nr. 

crt. 

Descrierea situației Cuantum 

maxim 

-lei- 

1. Efectuarea de operații chirurgicale, complicate, cu costuri ridicate în cazul 

persoanelor beneficiare de ajutor social și al celor cu venituri mici, dovedite cu acte 

medicale de specialitate 

3000 

2. Efectuarea de tratamente și investigații de specialitate în clinici de specialitate, în 

cazul persoanelor beneficiare de ajutor social si al celor cu venituri mici, dovedite 

cu acte medicale de specialitate 

1500 

3. Cumpărarea de medicamente pentru persoanele beneficiare de ajutor social și/sau cu 

venituri mici, cu probleme grave de sănătate care necesită tratamente medicale de 

lungădurată, intervenții chirurgicale și care se afla în imposibilitatea de aș 

achizitiona medicamentele și/sau dispozitivele medicale necesare datorită lipsei sau 

insuficienței veniturilor pe care le realizează 

1500 

4. Decesul unuia/ambilor părinți ai copiilor minori, proveniți din familii cu venituri 

mici 

2000 

5. Acoperirea unei părți din cheltuielile de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor 

social și pentru persoanele marginalizate sau cu venituri mici, dacă persoana 

decedată nu a avut asigurate contributiile la fondul asigurărilor sociale și de 

sănătate, urmașii sau aparținătorii acesteia neputând beneficia de ajutor de 

înmormântare din partea altor instituții, cu condiția prezentării documentelor 

justificative care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie. 

2000 

6. Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casa, anexe gospodărești) 

provocate de calamități naturale (cutremure, incendii, inundații, furtuni, căderi de 

arbori, grindină) în funcție de gravitatea acestora; 

4000 

7. Ajutor pentru acoperirea unei părți din costurile de reparații ale locuințelor aflate 

într-o stare avansată de degradare pentru persoana singură sau familia nevoiașă  care 

le pun în pericol integritatea fizică și psihică 

3000 

8. Alte cazuri ce pot apărea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de forță majoră 2000 
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JUDEȚUL DÂMBOVIȚA     ANEXA 2 

COMUNA CORNEȘTI                                                      LA HOTĂRÂREA NR.20/28.mai.2020 

CONSILIUL LOCAL  

 

Metodologiei de acordarea ajutoarelor de urgență în baza Legii nr. 416/2001  

privind venitul minim garantat, cu modificările și  completările ulterioare 

 

     

         Acordarea ajutoarelor de urgență  și cunatumul acestora se stabilesc prin dispoziția 

primarului comunei Cornești , care are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie/ 

persoanei singure/reprezentantului legal al minorului ,precum și ancheta socială efectuată de 

compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cornești,prin care se certifică situațiile de necesitate sau după caz , situațiile deosebite pentru 

care se solicită ajutorul de urgență în funcție de gravitate situației deosebite  și conform criteriilor 

stabilite de Consiliul Local Cornești. 

         Solicitarea scrisă a familiei/ persoanei singure/reprezentantului legal al minorului prevăzută 

în anexa 3 ,  va fi însoțită de următoarele documente: 

         1.copie act de identitatea al titularului cererii și a membrilor de familie(B.I/C.I./C.P.I/C.N.) 

sau acte de stare civilă din care să rezulte relația de rudenie cu persoana decedată sau acte care 

ateste calitatea de moștenitor , tutore ,curator,după caz; 

           2.dovezi de venit(adeverință de venit , cupon de pensie,etc.)după caz ; 

         3. acte medicale emise recent , după caz ; 

         4.rețete medicale ,chitanțe, bonuri de casă din care să reiasă valoarea medicamentelor 

necompensate ,după caz; 

         5.certificate de constatare a capacității de muncă eliberat de către comisia de expertiză 

medical după caz; 

         6. indicații terapeutice ale medicului specialist emise recent , după caz; 

         7.bilete de internare –externare din spital emise recent ,după caz; 

         8.certificat de încadrare în categoria persoanelor cu handicap ; 

         9. decizie de pensionare anticipată; 

       10. angajamentul scris al beneficiarului prin care se obligă să prezinte chitanțe , bonuri de 

casă ,etc.care să dovedească că sumele primite au fost cheltuite în scopul în care au fost acordate; 

        11.angajamentul scris al beneficiarului prin care se obligă să prezinte bilete de externare din 

spital,după caz; 

        12.hotărâre definitivă de încuviințare a adopției , plasament familial al minorului ,după caz: 

        13. alte documente(după caz). 

          Acordarea ajutoarelor de urgență   de la pct.1-3  din anexa 1 se acordă o singură dată pe an .    

         Pot beneficia de ajutor de urgență de la pct.1-3 din anexa 1  beneficiarii de ajutor social 

familiile sau persoanele cu venituri mici ale căror venit net pe membru de familie  nu depășește 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.     

         În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare sau informațiile necesare 

pentru realizarea anchetei sociale , se consideră ca persoana /familia nu îndeplinește condițiile de 

acordare a ajutorului de urgența. 

        Compartimentul de asistență socială va întocmi dosarul pentru acordarea ajutorului de 

urgență și va face propunere primarului comunei de aprobare sau respingere a acestuia . 

         Ajutorul de urgență se acordă prin dispoziția primarului ,în limita sumelor maxime 

aprobate prin hotărârea consiliului local și în limita fondurilor alocate în acest scop în bugetul 

local . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

        Florin GHEORGHE                                         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 



 

 

 

                                                                                                              ANEXA NR .3  

                                                                                            LA HOTĂRÂREA NR.20/28.mai.2020 

COMUNA CORNEȘTI 

 

          APROB, 

                                                                                                                        PRIMAR  

 

 

 

 CERERE – DECLARAŢIE  

         PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI  DE URGENŢĂ  

 

              

                   Subsemnatul/a ______________________________________domiciliat/ă în 

comuna Corneşti,satul _______________, str.____________________________nr.____,judeţul 

Dâmboviţa vă rog să-mi aprobați un ajutor de urgenţă  conform legii nr 416/2001 privind venitul 

minim garantat , cu modificările si completarile ulterioare , pentru a depăsi următoarea situaţie 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Solicit acordarea  ajutorului de urgență , deoarece :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Anexez la prezenta cerere următoarele documente : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                Declar că eu și membrii familiei deţinem/nu deţinem în proprietate alte clădiri sau alte 

spaţii de locuit în afara locuinţei de domiciliu . 

                 Declar ca deţinem/ nu deţinem depozite bancare  în sumă de ____________lei . 

                 Mă oblig să prezint documente justificative pentru suma primită și  să justific în scris 

în termen de ________zile  lucrătoare suma  primită reprezentând  acordarea ajutorului de 

urgenţă . 

 

 

        DATA ___________                                           SEMNĂTURA , ___________________ 
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