
R O M Â N I A          

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                                                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NIMIGEA     

    

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea situatiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgentă, 

conform art. 28 alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificiirile ci completiirile ulterioare 

 

Consiliul local al comunei NIMIGEA 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului nr. 41/31.03.2022; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

înadministraţia publică; 

- prevederile art.3, art. 23, art. 32 din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată prin Legea 

nr. 515/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
cumodificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.36 alin. (6), punctul 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCL 3 DIN 10/02/2022, privind apobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nimigea pe 

anul 2022 

 Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, înregistrat sub nr. 42/31.03.2022 

 Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, protecţie socială, protecţia mediului, amenajarea 

teritoriului  şi urbanism, înregistrat sub nr. 43/31.03.2022 

 Raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

protecţie socială, protecţia copilului, respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor, 

înregistrat sub nr. 44/31.03.2022 

În baza art. 139 alin. 1, alin. 2,  196 alin. 1, lit.  a, art. 243 alin. 1 lit. a din Ordonanţă de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. (1) Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, 

familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi 

naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce la 

apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate, 

stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare. 

(2) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria 

răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se 

certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află 

familiile sau persoanele singure. 



(3) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei 

singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte 

din cheltuielile cu înmormântarea. 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. 

(4) Ajutoarele de urgenţă acordate în temeiul alin. (1) nu se iau în considerare la stabilirea altor 

drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul local. 

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se suportă din bugetul 

local şi pot fi acordate şi în completarea celor acordate de Guvern. 

În toate aceste situaţii acordarea ajutorului de urgenţă se va face, prin dispoziţia  

primarului emisă în urma unui referat şi a anchetei sociale, la cererea beneficiarului 

 

Art.2.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredinţează primarul comunei şi  

compartimentul asistenţă socială al primăriei. 

 

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului  act administrative 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul  

administrativ. 

 

Art.4 – Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru”, 0  voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri” din totalul de _ consilieri prezenți din totalul de 15 în funcție 

 

Art.5- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu  

  - Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud 

 - Primarul comunei Nimigea 

 - Compartimentele de asistență socială și contabilitate 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                                                          UAT COMUNA NIMIGEA 

                      RUSU IOAN                    KERTESZ ROBERT 
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