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HOT ĂRÂREA NR. 26 
Din 26 Februarie 2013 

privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă ş i 
ajutoarelor de înmormântare 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Primar Gheorghe Pistol ; 
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de As istenţă Socială ; 
• Avizele comisiilor de specialitate: act iv ităţi economice şi financiare , Comisia Jurid i că şi 

de discip lină; 
• Adresa nr.17108/AG/08. 11 .2012 a Instituţiei Prefectului Ilfov în reg istrată la Primări a 
oraşului Buftea cu nr. 13784/09. 11 .2012; 

În conformitate cu: 
• prevederile art. 28. alin.(2), al in. (4) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat modificată; 
• prevederi le art. 41 - 48 din H.G. nr. 50/201 1 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legi i nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modifică rile ş i completările ulterioare; 

• prevederile art. (9), art.15 alin. (3), art.129 ş i ale art.132 din Legea nr. 292/2011 a 
asistenţei sociale; 

• prevederile Legii nr.11 6/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale ; 
• prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a pct. 2, alin. (9) din Legea nr. 

215/2001 (r) a administraţiei publice locale, cu mod ificările ş i completări le ulterioare; 
în temeiul art. 45 alin.1 art. 11 5 alin. lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r) a administraţi ei 

publice locale cu modificările ş i completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă , în limita fondurilor existente, 
familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul în Oraşul Buftea, aflate în una din situaţiile 
deosebite stabilite în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

(2) Aju toarele de urgenţă se vor acorda pentru familiile sau persoanele singure 
aflate într - una din situaţii le deosebite stabi lite în anexa nr.1, doar o s ingu ră dată într-un 
an calendaristic. 



Art. 2 (1) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social 
sau al persoanei si ngure beneficiare de ajutor social , ajutorul de înmormântare acordat va 
fi in cuantum de 50 % din ajutorul de deces stabilit în cazul pensionarului, prin sistemul 
asigu rărilor sociale de stat. 

(2) Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi după caz, soţu l 
supravi eţiutor, copilul , părintele, tutorele, curatorul , moştenitoru l în cond iţiil e dreptului 
comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuieli le cu 
înmormântarea. 

Art. 3 Pentru situaţiile deosebite prevăzute în anexa nr.1, ajutoarele de urgenţă se 
vor acorda prin dispoziţie a primarului în baza următoare lor documente: 

• ancheta socială prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz 
situaţiile deosebite în care se află familii le sau persoanele singure; 

• referatul Direcţiei de Asistenţă Socia l ă din care să rezulte propunerea de 
acordare a ajutorului de urgenţă; 

• solicitarea scrisă a beneficiarului; 
• documente justificative: acte privind componenţa familiei, veniturile nete 

lunare ale persoanei singure/ale familiei, acte medicale privind starea de 
sănătate , orice act care certifică starea socio-economică precară a 
familiei/persoanei singure, etc. 

Art. 4 Plata ajutoarelor de urgenţă/de înmormântare se suportă din bugetul local, 
în limita fondurilor aprobate anual prin hotărârea Consiliului Local. 

Art. 5 În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru 
care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

Art. 6 Secretarul oraşu lu i Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederi lor prezentei hotarâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşulu i Buftea, 
Direcţiei de Asistenţă Socia lă, servicii lor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SE~T~R 

GHEORG~A CAMELIA 



ANEXA NR. 1 LA H.C.L 26/26.02.201 3 

SITUATIILE DEOSEBITE PENTRU CARE SE VOR ACORDA AJUTOARE DE 
URGENTA DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BUFTEA 

• În cazul persoanelor care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de 
specialitate ce necesită investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale, tratament 
medical de specialitate, asigurarea medicamentelor. 

Se pot acorda ajutoare băneşti până la suma de 1.500 lei , pe baza anchetei sociale 
ş i a altor acte doveditoare, prin di spoziţi a primarului. 

• Pentru situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, 
accidentelor. 

Se pot acorda ajutoare băneşti în procent de 50% din valoarea estimată a pagubei, 
dar nu mai mult de 5 000 de lei, pe baza anchetei sociale şi a altor acte doveditoare, prin 
dispoziţi a primarului. Pot beneficia de ajutor de urgenţă familiile sau persoanele singure al 
căror venit net/membru de familie este de până la 500 de lei. 

• În cazul decesului unei persoane care nu realizează venituri din salarii sau 
pensii. 

Cuantumul ajutorului de urgenţă va fi 50 % din cuantumul aj utorului de deces 
acordat în cazul pensionarului , prin sistemul as ig urăril o r sociale de stat. Ajutorul de 
urgenţă se va acorda sustinăto rului legal, sau oricăre i persoane care a asigurat serv ici ile 
funerare doar în situaţi a în care aceşti a nu au beneficiat de ajutor de deces, din partea 
altor instituţii , cu condiţia prezentării documentelor justificative, în original, care să ateste 
cheltuielile de înmormântare. 

Totodată , ajutorul de urgenţă se poate acorda ş i persoanei cu domici liul în al tă 

localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu condiţia ca defunctul/a să fi avut domiciliul 
în oraşul Buftea (la data decesului). 

• În cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea care1a 
familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să îşi 
îndeplinească obligaţiile legale datorită veniturilor reduse, respectiv venit net pe 
membru de familie, până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată. 

Cuantumul ajutorului de urgenţă va fi în sumă de 2.000 de lei şi se va acorda 
susţin ătorului legal, doAar în s ituaţia în care acesta nu a benefi ciat de ajutor de deces, din 
partea altor instituţii. In cazul în care nu există susţinători legali , ajutorul se poate acorda 
ş i acelor persoane care prezintă documente justificative, în original, care să ateste 
cheltuielile de înmormântare. 
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