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 HOTĂRÂREA Nr.4/31.01.2022 
privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul 

local al comunei Jijila, județul Tulcea 
 
 Consiliul Local al comunei Jijila întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2022; 
 Având în vedere : 
- art. 28, alin. 2 și 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 

completările ulterioare   
-  art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48 din H.G. nr. 50/2011 privind Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 3, art. 5, art. 1, art. 15, art. 16, art. 17 și art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Art. 7, alin. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 

- Referatul de aprobare nr.1573/25.01.2022,al primarului comunei Jijila; 
- Referatul de specialitate al persoanei responsabile din cadrul compartimentului de specialitate; 
- Avizul comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Jijila; 
 În temeiul prevederilor art.129, alin. (7) lit. g), art. 139, art. 196 alin.(1) lit. (a) și art. 136 alin. (1) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă  acordarea  ajutoarelor  de urgență,din bugetul local, în limita fondurilor existente, 
familiilor sau  persoanelor singure, cu domiciliul în comuna Jijila, aflate în una din situațiile deosebite 
stabilite în anexa nr. 1-Regulament privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a 

ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea 
, în bani și/sau în natură. 

Art. 2 Ajutorul de urgență se acordă în baza anchetei sociale efectuată de persoana responsabilă 
din cadrul Compartimentului de Asistență Socială a Primăriei Jijila și a actelor doveditoare care atestă 
situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. 

Art. 3 Cheltuielile privind acordarea ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local, în limita 
fondurilor aprobate cu această destinație. 



Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, 
Compartimentului de asistență socială, Agenției Județene pentru Plăți si Prestații sociale Tulcea și va fi 
făcută publică prin publicarea în M.O.L. în condițiile legii. 

 
Adoptată astăzi 31.01.2022, cu un număr de 14 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

  Președinte de ședință                                                  Contrasemnează,  
                     Consilier,                                                        Secretar general al comunei Jijila 
                   Vasile Geru                                                                  Dumitru Acriș  



 
Anexa nr.1 la H.C.L nr.4/31.01.2022 

 
 

REGULAMENT 
 

privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul 
local al comunei Jijila, județul Tulcea 

 
Art. 1 Ajutoarele de urgență se acordă în limita fondurilor prevăzute de bugetul local, familiilor sau 

persoanelor singure cu domiciliul /reședința pe raza comunei Jijila, care se află în una din următoarele 
situații: 

I. Deces  
1. În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al 

persoanei singure beneficiare de ajutor social, se acordă un ajutor de urgență în cuantum 
de până la 1500 lei. 

2. În cazul decesului persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse se acordă un ajutor 
de urgență în cuantum de până la 1500 lei.  

Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz, soțul 
supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului 
comun sau, în lipsa acestuia, persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile cu 
înmormântarea, cu condiția ca solicitantul să nu beneficieze de ajutor de deces conform 
prevederilor legii nr. 263/ din 16.12.2010 privind sistemul de pensii publice.  

Ajutorul de deces se acordă prin dispoziție scrisă a primarului în baza următoarelor 
documente: cerere scrisă, certificat de deces, acte de stare civilă ale solicitantului din care 
să rezulte relația de rudenie cu decedatul, sau după caz acte care atestă calitatea de 
moștenitor, tutore, curator; dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea. 

3. În cazul decesului persoanelor fără aparținători legali sau în cazul în care aparținătorii 
nu pot fi contactați. Cheltuielile ocazionate cu serviciile funerare se vor deconta, conform 
dispoziției primarului și facturii emise de firma specializată. Firma specializată va asigura 
servicii complete( preluare, transport, manipulare, sicriu etc.). 

4. În cazul decesului persoanelor neidentificate și a deceselor cauzate de moarte 
violentă/suspectă a persoanelor fără aparținători legali sau în cazul în care aparținătorii 
legali nu pot fi contactați. Cheltuielile ocazionate cu serviciile funerare se vor deconta, 
conform dispoziției primarului și facturii emise de firma specializată care va  asigura 
servicii complete( preluare, transport, manipulare, sicriu etc.) precum și a facturilor emise 
de unitățile spitalicești și de medicină legală. 

II. Probleme medicale 
În cazul familiilor sau persoanelor  fără venituri  care se confruntă cu probleme medicale 
deosebite, certificate în acest sens de medicul specialist, se acordă un ajutor de urgență cuprins 
între 500-2500  lei.  
Ajutorul de urgență se acordă prin dispoziție a primarului, în baza următoarelor documente: 

- Solicitarea scrisă a persoanei /reprezentantului legal; 
- Documente justificative: acte de stare civilă, adeverințe de venit, acte medicale, facturi fiscale însoțite 

de bon/chitanță care atestă cheltuiala. În cazul achiziționării medicamentelor, efectuării 
intervenției/investigațiilor medicale după acordarea ajutorului de urgență, beneficiarul este obligat să 
prezinte documentele justificative în termen de maxim 30 zile de la ridicarea sumei, în caz contrar se 
va proceda la recuperarea sumei nejustificate.; 



- Ancheta socială prin care se certifică situația de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în H.G. nr. 
50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările și completările ulterioare; 

- Angajamentul scris al beneficiarilor că vor utiliza ajutorul de urgență în scopul în care acesta a fost 
acordat. 
III. Situația de necesitate cauzată de calamități naturale, incendii, accidente ajutorul de 

urgență acordat este cuprins între 1000 - 10000 lei.  
Ajutorul de urgență se acordă prin dispoziție a primarului, în baza următoarelor documente: 

- Solicitarea scrisă a persoanei /reprezentantului legal; 
- Documente justificative: acte de stare civilă, adeverințe de venit, proces-verbal de constatare întocmit 

de instituțiile abilitate ( ex, ISU), după caz și alte documente relevante; 
- Ancheta socială prin care se certifică situația de necesitate, formularul fiind cel prevăzut în H.G. nr. 

50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările și completările ulterioare; 

- Angajamentul scris al beneficiarilor că vor utiliza ajutorul de urgență în scopul în care acesta a fost 
acordat. 

- După acordarea ajutorului de urgență, solicitantul este obligat să prezinte documentele justificative 
(facturi fiscale care să ateste cheltuielile efectuate privind materiale de construcții) în termen de 
maxim 30 zile de la ridicarea sumei, în caz contrar se va proceda la recuperarea sumei nejustificate. 
 

Art. 2 Nu se pot acorda ajutoare de urgență persoanelor singure/familiilor care dețin 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 în zona urbană şi 2.000 mp în zona  rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare 
sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă. 
-  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; 
- Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul 
persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; 
-  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; 
- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii; 
- 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 ntru familie. 

  
                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează,  
                     Consilier,                                                        Secretar general al comunei Jijila 
                   Vasile Geru                                                                  Dumitru Acriș 

 

 


