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HOTĂRÂREA NR.66 

privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele 
decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.43/19.02.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 
Consiliului Local Mangalia, cu amendamentul aprobat conform procesului – verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.12434 din data de 19.02.2020; 
• Raportul de specialitate nr.23532/23.04.2020 al Direcției Asistență Socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Mangalia; 
• Prevederile H.C.L. nr. 84/30.08.2008 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor 

de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
• Prevederile H.C.L. nr.69/26.10.2012 privind modificarea H.C.L.84/30.08.2008 privind stabilirea 

situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.C.L. nr.48/26.07.2008 privind acordarea unor ajutoare de urgență (ajutor de 
înmormântare); 

• Prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

• Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Recomandările Compartimentului de audit public intern consemnate în Raportul de audit public intern 

înregistrat cu nr. 62544/13.09.2019; 
• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei 

Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 
În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b) și alin.(14), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) 

lit.a) și art.240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care au domiciliul sau 
reşedinţa în municipiul Mangalia, ale căror venituri nete lunare sunt inferioare cheltuielilor necesare depăşirii 
situaţiei pentru care se solicită ajutorul şi care se află în una sau mai multe din următoarele situaţii de 
vulnerabilitate socio-economică care pot conduce la riscul de excluziune socială: 
 
 1) au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale, în scopul: efectuării unor investigații 
medicale, analize medicale, intervenții chirurgicale, tratamente post-operatorii, achiziționării tratamentului 
medicamentos sau a unor dispozitive de mobilitate sau tehnologii asistative (orteze, proteze, echipamente 
asistative, etc.), achiziționarea de materiale, articole sau echipamente igienico-sanitare, produse alimentare 
necesare asigurării unui regim alimentar specific anumitor afecțiuni medicale, recuperarea specifică 
persoanelor încadrate în grade de handicap (diverse terapii: kinetoterapie, terapie ocupațională, ludoterapie, 
terapie cognitivă, terapie logopedică, stimulare cognitivă, etc.) recomandate de medicii de specialitate și care 
nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate.  
 
 2) locuiesc în condiţii improprii unui trai decent, în case degradate ca urmare a sărăciei extreme și 
necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru repararea locuințelor și pentru racordarea la 
rețelele de apă și electricitate și sprijinirea persoanelor sau familiilor nevoiașe în vederea achitării unor datorii 
la unitățile de strictă necesitate: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare, datorii acumulate la 
întreținere; 



2 
 

 3) au copii care frecventează cursurile şcolare, elevi majori sau studenţi, în scopul: achiziţionării de 
rechizite şi/sau îmbracăminte pentru aceştia, precum și dispozitive necesare învățământului la distanță atunci 
când situația o impune sau cazul tinerilor și copiilor proveniți din centre rezidențiale sau ai căror părinți au 
decedat ori au un singur părinte care nu are posibilități să întrețină familia, și care au rezultate deosebite la 
învățătură, pentru continuarea studiilor;  
 
 4) decesul unui membru din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu venituri reduse 
care nu a primit ajutor de deces de la altă instituție. 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; 
 
 5) decesul unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia nu are posibilități să suporte 
costurile ridicate; 
 
 6) se află în situaţii de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile cauzate de incendii sau 
inundații și, datorită faptului că au venituri inferioare cheltuielilor lunare de strictă necesitate şi nu sunt 
susţinute financiar de alţi membrii de familie, nu pot remedia din surse proprii pagubele produse.  
 
 7) alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevăzute. 
 
Art.2 Se aprobă cuantumul maxim ce poate fi acordat al ajutorului de urgență conform anexei nr.1, parte 
integrantă din prezentul act administrativ. 
 
Art.3 Se aprobă modelul de cerere de acordare a ajutorului de urgență, conform anexei nr 2 parte integrantă 
din prezentul act administrativ. 
 
Art.4 Solicitanții ajutoarelor de urgență sunt obligați să depună documentele prevăzute în anexa nr.3 parte 
integrantă din prezentul act administrativ. 
 
Art.5 Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin dispoziția primarului, în limita sumelor aprobate în 
bugetul local, în urma efectuării anchetei sociale de către Direcția Asistență Socială, care va reflecta starea 
socială și financiară a solicitantului, acesta putând beneficia o singură dată într-un an financiar de aceste 
drepturi. 
 
Art.6 Au prioritate cei aflați în următoarele situații: au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale; 
persoanele vârstnice, familia/persoanele cu copii care frecventează cursurile școlare, liceale sau universitare; 
locuiesc în condiții improprii unui trai decent, familii monoparentale și femei singure. 
 
Art.7 În cazul în care solicitantul refuză să prezinte actele necesare întocmirii dosarului sau informațiile 
necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că persoana singură/ familia nu îndeplinește 
condițiile de acordare a ajutorului de urgență și cererea se va respinge printr-o înștiințare transmisă 
solicitantului. 
 
Art.8 Nu se pot acorda ajutoare de urgență persoanelor singure/ familiilor care dețin unul sau mai multe din 
următoarele bunuri (anexa nr.4 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat): clădiri sau alte spaţii locative în afara 
locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte 
terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală, autoturism/ 
autoturisme şi/ sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate 
pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi 
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime 
mai mare de 10 ani, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, 
șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată, utilaje de 
prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de 
prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric (aflate în stare de funcţionare), depozite bancare cu 
valoare de peste 3.000 lei, suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. 
 
Art.9 Beneficiarul ajutorului de urgență acordat în conformitate cu prevederile art.1 este obligat ca în termen 
de 90 de zile de la primirea sumei aprobate, să prezinte documente justificative (facturi proforme/ chitanțe/ 
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bonuri fiscale, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, scrisori, certificate sau prescripții medicale, etc.) 
privind modul/ scopul în care a fost folosită suma de bani acordată cu titlu de ajutor de urgență, sub sancțiunea 
anulării dispoziției și recuperării sumei. 
 
Art.10 Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.84/30.08.2008 privind stabilirea 
situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Hotărârea Consiliului Local nr.69/26.10.2012 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/30.08.2008 privind stabilirea situațiilor care motivează 
acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat și Hotărârea Consiliului Local nr.48/26.07.2008 privind acordarea unor ajutoare de urgență 
(ajutor de înmormântare). 
 
Art.11 Se mandatează Direcția Asistență Socială Mangalia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mangalia, pentru ducerea la îndeplinire a prezentului act adminstrativ. 
 
Art.12 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 
Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 
cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0voturi 
”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 30.04.2020 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.1 la HCL nr.66/30.04.2020 

 

Nr. 
crt.  

Situațiile deosebite care jutifică acordarea ajutoarelor de urgență, altele 
decât cele datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor 

Cuantumul 
maxim   ce 

poate fi acordat 
al ajutorului de 

urgență 

1. 

Persoanele care au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale, în scopul: 
efectuării unor investigații medicale, analize medicale, intervenții chirurgicale, 
tratamente post-operatorii, achiziționării tratamentului medicamentos sau a unor 
dispozitive de mobilitate sau tehnologii asistative (orteze, proteze, echipamente 
asistative, etc.), achiziționarea de materiale, articole sau echipamente igienico-
sanitare, produse alimentare necesare asigurării unui regim alimentar specific 
anumitor afecțiuni medicale, recuperarea specifică persoanelor încadrate în grade 
de handicap (diverse terapii: kinetoterapie, terapie ocupațională, ludoterapie, 
terapie cognitivă, terapie logopedică, stimulare cognitivă, etc.) recomandate de 
medicii de specialitate și care nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate; 

25.000 lei 

2. 

Locuiesc în condiţii improprii unui trai decent, în case degradate ca urmare a 
sărăciei extreme și necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru 
repararea locuințelor și pentru racordarea la rețelele de apă și electricitate și 
sprijinirea persoanelor sau familiilor nevoiașe în vederea achitării unor datorii la 
unitățile de strictă necesitate: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare, 
datorii acumulate la întreținere; 

10.000 lei 

3. 

Au copii care frecventează cursurile şcolare, elevi majori sau studenţi, în scopul:  
achiziţionării de rechizite şi/sau îmbracăminte pentru aceştia, precum și 
dispozitive necesare învățământului la distanță atunci când situația o impune sau 
cazul tinerilor și copiilor proveniți din centre rezidențiale sau ai căror părinți au 
decedat ori au un singur părinte care nu are posibilități să întrețină familia, și care 
au rezultate deosebite la învățătură, pentru continuarea studiilor;  

2.500 lei 

4. 

Decesul unui membru din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu 
venituri reduse care nu a primit ajutor de deces de la altă instituție. 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; 

2.000 lei 

5. 
Decesul unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia nu are 
posibilități să suporte costurile ridicate; 

15.000 lei 

6. 

Se află în situaţii de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile cauzate de 
incendii sau inundații și, datorită faptului că au venituri inferioare cheltuielilor 
lunare de strictă necesitate şi nu sunt susţinute financiar de alţi membrii de familie, 
nu pot remedia din surse proprii pagubele produse.  

3.000 lei 

7. În alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevăzute 3.500 lei 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexa nr.2 la HCL nr.66/30.04.2020 

 
 
 

 
DOMNULE PRIMAR,  

 
 

 Subsemnatul/a ________________________________________________ cu domiciliul în Municipiul Mangalia, strada 
_______________________________________________, nr. ____, bloc ______, scara ___, etaj_____, apartament ____ /locuiesc fără 
forme legale la următoarea adresă __________________________________________________________________________ telefon: 
___________ vă rog să-mi aprobaţi un ajutor de urgenţă în valoare de _____________lei, pentru a achita următoarele: 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
  

Declar că eu şi membrii familiei mele nu deţinem unul sau mai multe din următoarele bunuri: clădiri 
sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti; terenuri de împrejmuire a 
locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp; autoturism/autoturisme şi/sau 
motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu 
handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor 
aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; 
autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; 
depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei. 
 
 Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi 
prelucrate de Primăria Municipiului Mangalia prin Direcția Asistență Socială cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date. 
 
Data_________        Am citit prezenta cerere drept 
              pentru care semnez, 
          ____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexa nr.3 la HCL nr.66/30.04.2020 
 
 

ACTE NECESARE DOSARULUI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ (DUPĂ CAZ): 
 
 
A. Acte doveditoare privind componenta familiei: 
Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune în copie: 
- buletin de identitate/ carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 
14 ani; 
- certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani; 
- certificat căsătorie; 
- adeverinţe de înhumare/certificat de deces; 
Notă: actele de identitate trebuie să fie valabile. 
 
B.  Acte doveditoare privind veniturile realizate de toți membrii familiei: 
- adeverință eliberată de angajator pentru persoanele care lucrează, cu ultimul salariu net realizat, iar pentru 
persoanele care solicită ajutor de urgență pentru decesul unei persoane din familie, se va menționa pe 
adeverință dacă s-a primit/nu s-a primit ajutor de deces de la angajator; 
- ultimele cupoane de pensie pentru fiecare persoană pensionară (dacă o persoană beneficiază de mai multe 
pensii se vor prezenta toate cupoanele); 
- ultimele cupoane indemnizație lunară și buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în 
grad de handicap; 
- ultimele cupoane de alocație de stat, plasament, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social sau extrase 
de cont pentru cei care beneficiază de aceste prestații; 
- adeverință eliberată de unitățile de învățământ pentru copiii care frecventează cursurile școlare; 
- fişa de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte plăţile restrante şi efectuate şi sumele acordate 
drept ajutoare de încălzire a locuinţei (dacă soliciantul cere ajutor bănesc pentru acoperirea plăţilor restante la 
furnizorii de utilităţi publice); 
- certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, pentru toate 
persoanele majore eliberată de Serviciul Taxe și Impozite Locale, care să ateste că nu au datorii la bugetul local; 
- adeverință din care să reiasă că deține sau nu teren agricol sau categorii de animale/păsări (registrul agricol); 
 
- adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele adulte care nu 
realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă 
dacă beneficiază sau nu de ajutor de șomaj și dacă sunt în evidență ca și persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă și că nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă; 
- acte medicale recente, recomandări de la medicului specialist, însoțite de documente eliberate de autoritățile 
competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că investigațiile medicale, 
intervențiile chirurgicale, tratamentul medicamentos, dispozitivele medicale sau terapiile necesare,  
recomandate de medicul specialist nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau, în 
situația în care sunt suportate parțial, să fie menționată suma; copia actului pe baza căruia s-a acordat 
aprobarea pentru tratamentul în străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi 
efectuate, eliberate de furnizorul de servicii medicale care va efectua intervenția chirurgicală/tratamentul 
post-operator, traduse de traducător autorizat, documente eliberate de autoritățile competente din domeniul 
asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate.  
- Alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 


