ROMANIA
JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
PRIMAR
HOTĂRÂREA nr.___________/_____________
Privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât
cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La initiativa Primarului Municipiului Braila;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr. ___________ al Directiei de
Asistenta Sociala, precum si rapoartele comisiilor de specialitate nr._______ din cadrul C.L.M.;
In conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 - 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, art. 41 - 48 din Hotărârea nr. 50/2011
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare
In baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. d, alin. (6) lit.a) pct. 2 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. a) raportate la prevederile art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTARASTE:
Art. 1: Primarul poate acorda ajutoare de urgenta de la bugetul local, ajutoare acordate
de catre Directia de Asistenta Sociala, in limita fondurilor disponibile.
Art. 2: 1) Ajutorul de urgenta se acorda in bani, tichete sociale sau in natura pentru
acele situatii in care din cauza unui eveniment exceptional a carui amploare si intensitate
pun in pericol viata, sanatatea solicitantului si a membrilor familiei, mediul inconjurator si
pentru a carui solutionare este necesara interventia colectivitatii locale si a structurilor ei
asociative intrucat persoana singura sau familia nu isi poate asigura integral nevoile
sociale.
2) Nu se acorda ajutor de urgenta pentru achitarea de penalitati, dobanzi, comisioane,
cheltuieli de executare silita ori judiciare, etc.
Art. 3: 1) Prin persoana singura se intelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani,
care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, este necăsătorită, este
văduvă, este divorţată, al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin
hotărâre judecătorească, al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la
întreţinerea copiilor, nu a împlinit vârsta de 18 ani şi a fost numită tutore sau i s-au
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încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii si se află în una dintre situaţiile de
mai sus (necasatorita sau este arestat/a preventiv si nu participa la intretinerea copiilor).
2) Prin familie se înţelege soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care
au domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care gospodăresc
împreună, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de
rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc
impreuna.
3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi au domiciliul
sau reşedinţa comună, separat de domiciliul ori reşedinţa părinţilor.
4) Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai
fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează
în ancheta socială.
5) Familia extinsă desemnează copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul IV
inclusiv.
6) Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana
singură şi copilul/copiii acestora aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta.
7) Beneficiarul de venit minim garantat - familiile şi persoanele singure aflate în
situaţii de dificultate si care au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta
sociala; familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse ori care nu
dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal.
8) Domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală,
mentionata şi în documentul de identitate al persoanei.
9) Resedinta persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară.
10) Ancheta socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de
culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a
persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor.
11) Beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială
destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de
lege.
12) Beneficiarul reprezintă persoana care primeşte beneficii de asistenţă socială
şi/sau, după caz, servicii sociale.
13) Starea de necesitate – situatia in care se afla o persoana sau familie care la un
moment dat, pe parcursul vietii din cauze socioeconomice, de sanatate sau care rezulta
din mediul de viata dezavantajat si-a pierdut sau limitat propriile capacitati de integrare
sociala si necesita pentru solutionare interventia colectivitatii si a structurilor ei asociative
intrucat persoana singura sau familia nu-si poate asigura integral nevoile sociale.
14) Reprezentantul familiei este membrul familiei care are capacitate deplină de
exerciţiu a drepturilor civile şi care solicită, în numele familiei, acordarea drepturilor la
beneficii de asistenţă socială. Reprezentantul familiei se stabileşte de către soţi sau, în caz
de neînţelegere între aceştia, de către autoritatea tutelară.
15) Client vulnerabil - clientul final aparţinând unei categorii de clienţi casnici care,
din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială
şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv
de natură financiară. Măsurile de protecţie socială, precum şi criteriile de eligibilitate pentru
acestea se stabilesc prin acte normative.
16) Violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu
intenţie de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care
provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material.
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17) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni
fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii
sociale.
18) Tichetul social, prin mentiunea imprimata pe tichet, cu privire la domeniul de
folosinta al acestuia, respectiv: pentru achiziţionarea produselor alimentare, igienicosanitare, a produselor de medicamente, îmbrăcăminte, incaltaminte şi/sau a rechizitelor si
echipamentelor scolare, este garantata utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor, in scopul
propus.
19) Boala este o stare particulară a organismului condiţionată de acţiunea nocivă a
diverşi factori determinanţi din mediu şi, caracterizată printr-un complex de modificări
morfologice şi funcţionale - locale şi generale, cu caracter reactiv şi lezional, ce tulbură
reglarea şi activitatea la diferite niveluri funcţionale. Prin acestea se realizează limitarea
capacităţilor de adaptare, respectiv reducerea capacităţii de muncă, printr-un proces ce
afectează organismul în ansamblul unităţii sale biologice şi sociale complexe.
20) Boala cronica este aceea care tine de multi ani, nu se vindeca, se amelioreaza
dar poate dura si pana la sfarsitul vietii.
21) Bolile genetice reprezinta deficitul genetic constituţional care este prezent
independent de factorii de mediu, unele dintre aceste defecte se manifestă clinic numai în
prezenţa unor factori de mediu - nepatogeni prin ei.
22) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile sau al
persoanei lipsite de discernamant sau institutii abilitate. Reprezentantul familiei poate fi,
după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în
cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite.
23) Serviciile sociale reprezinta un ansamblu de avantaje sau satisfactii procurate
fie direct, fie prin folosirea unui bun pe care l-a achizitionat beneficiarul serviciului".
24) Bunurile reprezintă bunuri corporale mobile şi imobile, prin natura lor sau prin
destinaţie.
25) Date eronate - informatii furnizate de solicitant care nu corespund realitatii.
26) Referatul este documentul intocmit de serviciul de specialitate din cadrul Directiei
de Asistenta Sociala, prin care se propune solutionarea cererii pe baza actelor atasate.
Art. 4: 1) Ajutorul de urgenta se acorda familiilor sau persoanelor singure care se afla in
stare de necesitate si care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615
lei inclusiv.
2) Ajutorul de urgenta se acorda familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul /
resedinta pe raza Municipiului Braila, aflate in una din situatiile deosebite prevăzute în Anexa
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3) Pot beneficia de ajutoare de urgenta persoanele singure sau familiile care locuiesc pe
raza Municipiului Braila fara forme legale; in aceasta situatie ancheta sociala va stabili perioada
locuirii pe raza municipiului si conditiile in care locuiesc.
4) Solicitanţii ajutoarelor de urgenţă au obligaţia de a depune la secretariatul Direcţiei de
Asistenţă Socială Brăila o cerere scrisa insotita de documente doveditoare privind componenta
familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura si situatia care
genereaza solicitarea ajutorului, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
5) Cererea scrisa poate fi realizata de catre persoana indreptatita, reprezentantul
familiei sau de catre reprezentantul legal al persoanei indreptatite.
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6) Beneficiaza de ajutoarele de urgenţă prevăzute în prezenta hotarâre persoanele care
fac dovada achitarii obligatiilor de plata la bugetul local, conform Codului Fiscal, mai putin
persoanele care solicita ajutor de inmormantare si persoanele centenare.
7) Documentele doveditoare, aflate in termen de valabilitate, care insotesc cererea sunt,
dupa caz:
a) copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie
pentru solicitant si fiecare membru al familiei sau al persoanelor cu care solicitantul
locuieste;
b) acte de identitate eliberate de catre autoritatile romane competente, in cazul
cetatenilor straini sau apatrizi;
c) certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele, taxele
locale si alte venituri ale bugetului local, pentru solicitant si fiecare membru al
familiei/persoana cu care acesta locuieste;
d) adeverinta de venit pentru solicitant si fiecare membru al familiei/persoana cu care
acesta locuieste;
e) adeverinta de la Registrul Agricol al Municipiului Braila, iar pentru persoanele
nascute in afara Municipiului Braila si/sau cu domiciliul pe raza unei alte unitati
administrativ teritoriale declaratie pe propria raspundere cu privire la bunurile mobile
si imobile detinute la locul nasterii sau la locul de domiciliu;
f) adeverinta de la asociaţia de proprietari din care să rezulte numarul persoanelor
care locuiesc in imobil si numirea acestora, plăţile restante/efectuate, perioada
restanta, precum si sumele beneficiate cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei (în
cazul solicitării ajutorului financiar de urgenta pentru acoperirea plăţilor restante la
furnizorii de utilităţi publice);
g) taloane de plata/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizatie cu
caracter permanent eliberate in luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant si
fiecare membru al familiei sau persoanele cu care solicitantul locuieste;
h) adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi
membrii familiei eliberate in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea
ajutorului de urgenţă;
i) orice alte dovezi privind veniturile nete realizate;
j) adeverinţă din care să reiasă statutul de elev, de student eliberate în luna curentă
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă;
k) acte medicale recente – referat /scrisoare medicala de la medicul specialist sau de
la medicul de familie cu istoricul medical, suferinte si perioada de cand este
inregistrat cu acestea. acte care sa ateste calitatea de reprezentant legal, in cazul in
care cererea este depusa de catre reprezentantul legal al persoanei indreptatite;
l) acte care sa ateste calitatea de reprezentant legal, in cazul in care cererea este
depusa de catre reprezentantul legal al persoanei indreptatite;
m) documente cu privire la situatia juridica a imobilului in care solicitantul isi are
domiciliul/resedinta (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract
de inchiriere, contract de comodat, etc);
n) alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea
ajutorului de urgenţă.
8) Pentru anumite situatii intemeiate si bine motivate, se poate acorda ajutorul de
urgenta si familiilor / persoanelor singure care realizeaza pe membru de familie un venit superior
celui stabilit.
9) Pentru cazuri deosebite, bine intemeiate si motivate prin ancheta sociala cuantumul
maxim al ajutorului de urgenta acordat in baza prezentei hotarari este de 1.000 lei; se vor avea
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in vedere, cu precadere, acele situatii de natura medicala deosebite, precum si situatiile familiilor
numeroase cu copii minori care prezinta de asemenea probleme medicale, precum si alte
cazuri, cum ar fi facilitatile acordate persoanelor cu handicap.
10) Actele de la literele c), d) si e) vor fi obtinute de Directia de Asistenta Sociala iar in
cazuri exceptionale se vor solicita documente si de la alte institutii. La documentele care vor fi
atasate in copie la cerere, se va prezenta si originalul, in vederea conformitatii.
11) Se acorda ajutor de urgenta persoanelor cu venituri de pana la 615 lei inclusiv /
membru de familie pentru situatiile prevazute in Anexa nr.1, mai putin pentru ajutorul de
inmormantare, ajutorul pentru persoanele cu varsta egala sau mai mare de 100 de ani si ajutorul
pentru persoanele cu handicap unde nu se iau calcul veniturile realizate de persoanele in cauza.
12) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau
în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară
depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de
şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se
suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:
a) venitului minim garantat, prevazut de Legea nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr.277/2010,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010, cu modificările şi completări ulterioare;
f) burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
g) stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015, cu
modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
h) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul
Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările
ulterioare;
i) sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială "Bursa
profesională" prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional;
j) veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în
condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri, republicată.
13) Sunt exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al
persoanei singure veniturile / formele de sprijin a caror norme de reglementare prevad ca nu
sunt luate in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.
Art. 5: Ancheta sociala constituie elementul esential in evaluarea contextului familial, a
veniturilor, a conditiilor de locuire, a starii de sanatate si a gradului de dependenta ale persoanei
singure/familiei solicitantului ajutorului financiar de urgenta, precum si proba legala in instantele
judecatoresti, in legatura cu acordarea sau neacordarea ajutorului; raspunderea asupra
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continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat si semnat ancheta sociala; la
definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care
cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului, caz in care
declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul Directiei de Asistenta Sociala.
Art. 6: 1) Tichetul social, prin mentiunea imprimata pe tichet, cu privire la domeniul de
folosinta al acestuia, respectiv: pentru achiziţionarea de medicamente, produse alimentare,
igienico-sanitare, a produselor de îmbrăcăminte, incaltaminte şi/sau a rechizitelor si
echipamentelor scolare, este garantata utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor, in scopul
propus.
2) Distribuirea tichetelor sociale este efectuată prin casieria Directiei de Asistenta
Sociala, pe baza dispozitiei Primarului si a situatiei intocmite de serviciul de specialitate.
3) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau incetarea dreptului la ajutorul de
urgenta si pentru tiparirea formularelor cererii se asigura din bugetul local.
4) Achizitia tichetelor sociale se face in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016
actualizata, privind achizitiile publice, prin Directia de Asistenta Sociala, din bugetul local, tinand
seama de dispersia geografica si numarul operatorilor economici cu care unitatile emitente sunt
autorizate sa incheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale precum si
calitatea si pretul produselor comercializate de operatorii economici care au incheiat contracte
cu unitatile emitente.
5) Tichetul social are valabilitate in anul calendaristic in care a fost emis, cu exceptia
tichetului emis in perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat pana la data de 31
ianuarie a anului urmator.
6) Utilizarea tichetelor sociale, de catre beneficiar, trebuie sa se efectueze intr-o
perioada de 30 zile de la data platii.
7) Este interzisa:
a) utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori
valorificarea acestora prin transformarea în bani.
b) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care
suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea
nominală a tichetului.
c) comercializarea tichetelor sociale in schimbul unor sume de bani şi/ori altor
bunuri şi/ori servicii.
d) utilizarea tichetelor sociale în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu
vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au
afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.
8) Valoarea nominala a tichetului social este de 10 lei.
9) Tichetul social este utilizat pentru achiziţionarea de medicamente, produselor
alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi a rechizitelor.
Art. 7: In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru
intocmirea anchetei sociale, se considera ca persoana singura / familia nu indeplineste conditiile
de acordare a ajutorului de urgenta.
Art. 8: 1) Cuantumul ajutorului de urgenţă este propus de catre persoanele din cadrul
serviciului de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială care efectueaza ancheta sociala, in
baza documentelor depuse, avand in vedere situatia socială şi financiară a solicitantului, in limita
sumelor prevazute in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
2) Dispozitia de acordare/neacordare a ajutorului de urgenta prevazut de
prezenta hotarare are la baza cererea scrisa a persoanei indreptatite insotita de documentele
doveditoare si ancheta sociala efectuata de personalul Directiei de Asistenta Sociala.
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Art. 9: In cazul in care o persoana se afla in situaţii de necesitate datorate calamităţilor
naturale, incendiilor, accidentelor poate beneficia de ajutor de urgenta in cuantum maxim de
1000 de lei, cu conditia respectarii prevederilor prezentei hotarari.
Art. 10: Ajutorul de inmormantare conform Anexei nr.1, punctul V este in suma de 500
lei.
Art. 11: Ajutorul de urgenţă in natura constand în lemne de foc se acordă de cel mult
doua ori pentru perioda sezonul rece (noiembrie anul curent - martie anul urmator), cererile se
pot depune pe tot parcursul anului.
Art. 12: Achiziţionarea transportului lemnelor la domiciliul beneficiarului, cat si debitatul
lemnelor si forţa de muncă necesară manipulării acestora se vor deconta de către Direcţia de
Asistenţa Socială din Titlul IX – „Asistenţă socială”.
Art. 13: Decontarea cheltuielilor prevăzute la punctul. 6 litera a din Anexa nr.1 a
prezentei hotarari se va efectua de la bugetul local de catre Direcţia de Asistenţă Socială din
Titlul IX – „Asistenţă socială” către Serviciul de Utilitate Publica, Administrare Fond Locativ si
Cimitire.
Art. 14: 1) Nu se acorda ajutor de urgenta chiriasilor locuintelor apartinand Serviciului
de Utilitate Publica, Administrare Fond Locativ si Cimitire pentru repararea acestora.
2) Nu se acordă ajutor de urgenţă persoanelor care beneficiaza de clauzele unui
contract de intretinere, in masura in care clauza vizeaza tocmai situatia pentru care se solicita
ajutor de urgenta.
3) Nu se acorda ajutor de urgenta persoanelor beneficiare de prestatie financiara
exceptionala cu aceeasi destinatie, conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului.
4) Neridicarea ajutorului de urgenta in termen de 30 de zile de la data punerii in plata a
dispozitiei Primarului Municipiului Braila de acordare a ajutorului financiar de urgenta atrage
pierderea acestuia.
5) Retragerea dreptului de a ridica ajutorul financiar de urgenta se face prin dispozitia
Primarului Municipiului Braila pe baza de referat al Directiei de Asistenta Sociala.
Art. 15: Nu pot beneficia de ajutoare de urgenţă prevăzute în prezenta hotarâre
persoanele si membrii familiei care detin in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc.
clădiri sau alte spaţii locative in afara locuinţei de domiciliu si a anexelor gospodaresti, mai mult
de 1 ha de teren intravilan sau extravilan, depozite bancare cu valoare mai mare de 3.000 lei,
motociclete, motorete, scutere si autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia
celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al
persoanelor dependente, autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu
motor, scutere de apa, iahturi şi altele de asemenea.
Art. 16: 1) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă se suportă din
bugetul local, cap.6802, Titlu IX – Asistenta Sociala – 57.02.01 ajutoare sociale in numerar prin
Directia de Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local Municipal. Ajutoarele de urgenta se vor
acorda si / sau in natura din bugetul local, cap.6802, Titilu IX – Asistenta Sociala – 57.02.02.
2) Ajutoarele de urgenta acordate in temeiul prezentei hotarari nu sunt supuse
impozitului pe venit si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi de asistenta sociala.
Art. 17: Daca ulterior efectuarii platii ajutorului de urgenta se constata ca acesta a fost
acordat pe baza unor date eronate, sumele/tichetele incasate necuvenit cu titlu de ajutor de
urgenta se recupereaza potrivit legii, pe baza dispozitiei Primarului Municipiului Braila.
Art. 18: Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.90/29.04.2015 îşi încetează
aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
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Art. 19: Prezenta hotarare va fi dusă la îndeplinire de catre Primarul Municipiului Braila
prin Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila, iar Secretarul
Municipiului Braila o va aduce la cunostinta publica si comunica celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZǍ
SECRETAR,
DRǍGAN ION
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Anexa nr. 2
la H.C.L.M. nr.____/______
Situaţiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele
stabilite de art.28 alin.2, din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare si conditiile acordarii ajutoarelor de urgenta :
I. Sprijin acordat clientilor vulnerabili – 500 lei
1. Un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin
una dintre următoarele condiţii:
a) are venituri reduse, pana la 615 lei/persoana;
b) la locul de consum locuieşte cel putin o persoană cu vârsta legala de
pensionare care necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică sau
alte condiţii speciale referitoare la serviciul de furnizare;
c) Cuantumul datoriei inregistrata la S.C. Electrica Furnizare S.A. sa fie de cel
putin 500 lei.
2. Directia de Asistenta Sociala elibereaza la solicitarea persoanei indreptatite,
reprezentantului legal al acestuia sau unei institutii intersate de aceasta, adeverinta din
care rezulta calitatea de client vulnerabil, la care se ataseaza copii de pe acte de stare
civila si documente doveditoare de venit.
II. Imposibilitatea accesului la educaţie
1. se acorda copiilor de vârstă şcolară care din motive financiare nu mai pot frecventa
cursurile şcolare, după prezentarea adeverinţei că este înscris la instituţia de învăţământ
– 200 lei;
2. se acorda pentru cheltuielile privind accesul la educatie (achizitionarea rechizitelor
scolare si a uniformei scolare) – 300 lei;
3. se acorda pentru achiziţionarea de bunuri mobile considerate de strictă necesitate
pentru nevoile unei familii – 300 lei;
4. se acorda in cazul lipsei accesului la serviciile publice de strictă necesitate, cum ar
fi: apă, energie electrică, gaze naturale – cuantum pana la 300 lei, fara a depasi
contravaloarea datoriei.
III. Pierderea funcţionalităţii spaţiului de locuit:
1. se acorda pentru cheltuielile urgente determinate de reabilitarea locuinţei unice (cu
respectarea exigenţelor minimale conform Legii nr.114/1996), precum si pentru
cheltuielile generate de rebransare la retelele de utilitati (apa, energie electrica, gaze
naturale), pentru persoane aflate în imposibilitate financiară – 500 lei;
2. se acorda pentru situatiile de reparaţii urgente a unor imobile cu risc de prăbuşire
cu exceptia celor aflate in proprietatea Serviciului de Utilitate Publica, Administrare Fond
Locativ şi Cimitire– 300 lei;
3. se acorda solicitantilor impotriva carora s-au deschis actiuni in justitie pentru
neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari sau a chiriei - 500 lei;
4. se acorda solicitantilor impotriva carora s-au deschis actiuni in justitie pentru
neplata cumulată a datoriilor la utilităţi (apa, energie electrica, gaze naturale) - 500 lei;
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5. se acorda persoanelor care fac dovada ca au calitatea de proprietari / chiriasi in
vederea bransarii / rebransarii la retelele de utilitati publice: energie electrica, apa, gaze
naturale – 50% din valoarea lucrarii, cu exceptia celor aflate in proprietatea Serviciului de
Utilitate Publica, Administrare Fond Locativ şi Cimitire, nu mai mult de 1.000 lei.
IV. Imposibilitatea accesului la serviciile medicale: cuantum – pana la 500 lei
1. se acorda pentru cheltuieli generate de boala, conform definitiei de la art.7 alin.1,
de transport sau cazare, în unitatea medicală din altă localitate/strainatate pentru analize,
investigaţii medicale, tratament, intervenţii chirurgicale si regim alimentar specific bolii, în
unităţi medicale de stat, a persoanei bolnave şi a unui însoţitor, după prezentarea
avizului comisiei de specialitate şi a altor documente eliberate de organele abilitate în
baza recomandarii de la medicul specialist;
2. se acorda pentru realizarea/procurarea unor analize, medicamente, proteze,
materiale sanitare, intervenţii chirugicale care nu sunt compensate prin sistemul naţional
de asigurări de sănătate sau sunt compensate in procent de cel mult 50% şi a căror lipsa
pun în pericol viaţa beneficiarului;
3. se acorda persoanelor care au obligatia de a se asigura, nu au realizat venituri
impozabile si nu pot face dovada platii contributiei, pentru achitarea contributiei legale
lunare pentru ultimele 6 luni in vederea obtinerii calitatii de asigurat; contributia lunara se
calculeaza la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii; se acorda pentru
tratamente si interventii chirurgicale care nu suporta amanare;
4. procurarea de medicamente pentru care in luna solicitarii, Casa Judeteana de
Asigurari de Sanatate nu dispune de fonduri, fapt atestat prin adresa.
V.Decesul unei persoane care nu are calitatea de asigurat in sistemul national de
asigurare sociala de stat, unei persoane singure sau unui membru din familia beneficiara
de venit minim garantat - cuantum – 500 lei
1. ajutorul de inmormantare se acorda exclusiv pentru acele persoane decedate care
nu se incadreaza in prevederile referitoare la asigurarile sociale de stat, si aveau
domiciliul pe raza municipiului sau al caror deces s-a produs pe raza municipiului; precum
si unei persoane singure sau unui membru din familia beneficiara de venit minim
garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
2. ajutorul de inmormantare reprezinta cheltuielile generate de inmormantare si se
acorda unei singure persoane, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul,
parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa
acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea;
3. ajutorul de inmormantare se acorda numai pentru cheltuielile ocazionate de
inmormantare si doar pentru situatiile in care acesta se solicita in termen de cel mult 6
luni de la data decesului;
4. pentru acordarea ajutorului de inmormantare se are in vedere exclusiv situatia
materiala a persoanei decedate;
5. ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane care face dovada ca a
suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor,
copilul, parintele, tutorele, curatorul si care nu se incadreaza in prevederile referitoare la
asigurarile sociale de stat, sau in lipsa acestora, orice persoana care face aceasta
dovada;
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6. ajutorul de inmormantare nu este conditionat de achitarea obligatiilor de plata catre
bugetul local, de detinerea diverselor categorii de bunuri si/ sau de prezentarea
certificatului de atestare fiscala sau a adeverintelor de venit;
7. ajutorul de inmormantare se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele
acte, după caz:
a) certificatul de deces, în original şi în copie;
b) actul de identitate al solicitantului;
c)acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu
decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
d) dovezi privind suportarea cheltuielilor generate de serviciile funerare (facturi,
chitante, bonuri fiscale sau o declaratie pe propria raspundere);
e) declaratie pe propria raspundere ca nu avea calitatea de asigurat/coasigurat.
8. referat intocmit de serviciul de specialitate din cadrul Directiei de Asistenta Sociala
prin care se solutioneaza cererea de ajutor de inmormantare aprobat de Primarul
Municipiului Braila;
9. dupa efectuarea platii ajutorului de inmormantare se va inscrie pe versoul
certificatului de deces in original mentiunea achitat, data, semnatura si se va aplica
stampila institutiei.
VI. Acordarea de ajutoare de urgenţă constand in bunuri si servicii:
1. loc de veci, materiale funerare (sicriu, set deces si cruce), servicii de
manipulare şi transport (de la unitatea spitaliceasca/domiciliul persoanei decedate
la cimitir) necesare înhumării persoanelor fara reprezentanti legali sau ai caror
reprezentanti nu au fost identificati sau nu-si pot indeplini obligatiile din rationamente
materiale şi a cadavrelor neindentificate ale persoanelor decedate pe raza Municipiului
Braila, servicii decontate catre Serviciul de Utilitate Publica, Administrare Fond Locativ si
Cimitire (taxa contravaloare loc de veci, taxa de inhumare si taxa de intretinere) din
bugetul Directiei de Asistentă Sociala Braila, la solicitarea oricarei persoane fizice sau
juridice interesate – cuantum de pana la 1300 lei;
2. lemne de foc în cantitate de 1000 kg/persoană singura sau familie, se poate
acorda prin decizia Directorului Directiei de Asistenta Sociala la solicitarea potentialului
beneficiar, a altor persoane interesate care cunosc situatia potentialului beneficiar sau a
altor organe/institutii ale statului; acordarea se realizeaza pe baza cererii si a unei
declaratii pe propria raspundere a potentialului beneficiar cu privire la veniturile si bunurile
detinute, iar daca ulterior datele furnizate se dovedesc a fi mincinoase, beneficiarului i se
va imputa contravaloarea ajutorului;
3. materiale de constructii pentru reabilitarea spatiului de locuit existent al carui
proprietar este sau pe care il foloseste in baza unui contract de intretinere, comodat, etc
sau orice alta forma de detinere – pana la 500 lei inclusiv;
4. obiecte de imbracaminte, obiecte de igiena, alimente neperisabile, ambalate
individual - pana la 300 lei inclusiv;
5. servicii de dezinsectie/deratizare/dezinfectie/igienizare locuinta – pana la 500
de lei:
a) ajutorul de urgenta se acorda persoanelor singure/familiilor care pot face
dovada dreptului de proprietate asupra imobilului care necesita servicii de
dezinsectie/deratizare/dezinfectie si care datorita neputintei fizice sau psihice, a
resurselor materiale nu sunt in masura sa realizeze singuri aceste actiuni;
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b) ajutorul de urgenta se acorda in cazul in care gradul de degradare al
imobilului constituie un pericol social si medical, atat pentru proprietar, pentru cei din
jur, cat si pentru mediul inconjurator.
6. Achizitionarea produselor acordate in baza punctului VI, alin. 1, 4 si 5 se face cu
respectarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.
VII. Acordarea unui ajutor de urgenta persoanelor cu vârsta egala sau mai mare de
100 de ani – in cuantum de 500 lei, prin depunerea unei cereri insotita de actul de identitate si
fara indeplinirea altor conditii.
VIII. Repatrierea cetatenilor romani decedati in afara granitelor tarii –1.000 lei, se
acorda in cazuri bine justificate, familiilor care se afla in imposibilitatea suportarii costului integral
al repatrierii trupului neinsufletit al cetatenilor romani ce au lucrat in afara granitelor tarii si nu
erau inclusi in sistemul asigurarilor sociale nici in Romania, nici in statul unde rezidau (situatie
ce se poate dovedi prin inscrisuri eliberate de catre institutiile in drept sau printr-o declaratie
autentificata a solicitantului).
IX. Riscul pierderii locuintei unice datorita neachitarii chiriei, intretinerii sau a
datoriilor la plata utilitatilor publice de stricta necesitate (apa, energie electrica, gaze
naturale) se achita un procent de cel mult 50% fara a se depasi 1000 lei din contravaloarea
platii restante pe categorii separate, solicitantul trebuind sa faca dovada restantelor la plata
chiriei, intretinerii sau catre furnizori (apa, energie electrica, gaze naturale).
150 lei

X. Obtinerea documentelor justificative prevazute de legislatie – cuantum pana la

1. ajutorul de urgenta consta in asigurarea taxelor necesare obtinerii: cartii de
identitate/ cartii de identitate provizorie, si/sau a pozelor, referate medicale, adeverinte,
etc;
2. ajutorul de urgenta se acorda persoanei aflate intr-una din urmatoarele situatii:
a) nu are loc de muncă;
b) nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
c) locuieşte în condiţii improprii;
d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu
mulţi copii în întreţinere;
e) este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
f) persoane adulte care nu realizeaza venituri.
3. ajutorul de urgenta privind eliberarea actelor de identitate se acorda la cererea
persoanei indreptatite sau din oficiu pentru persoanele aflate in evidenta Directiei de
Asistenta Sociala.

XI. Sprijin in vederea clarificarii situatiei juridice a familiei si copiilor – cuantum
pana la 500 lei
1. se acorda in vederea clarificarii situatiei juridice a familiei si copiilor, prin
asigurarea contravalorii taxelor de timbru, in masura in care nu se poate beneficia de
ajutor public judiciar;
2. se acorda parintilor necasatoriti, care nu convietuiesc, in vederea stabilirii modului
de exercitare a autoritatii parintesti si/sau a obligatiilor de intretinere in sarcina celuilalt
parinte;
3. se acorda in vederea deschiderii actiunilor privind filiatia;
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4. se acorda persoanelor casatorite care au parasit domiciliul comun si traiesc in
uniune consensuala cu alti parteneri in vederea reglemetarii situatiei juridice prin hotarare
judecatoreasca de divort, incredintare a minorilor si stabilire a obligatiilor legale de
intretinere.
XII. Sprijin acordat victimelor violentei in familie - pana la 500 lei
1. se acorda persoanelor care s-au adresat organelor de urmarire penala urmare a
unei acţiuni sau inacţiuni intenţionate, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de
apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva
altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau
suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu
asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate;
2. violenta in familie se poate manifesta in oricare dintre formele sale: verbala,
psihologica, fizica, sexuala, economica, sociala, spirituala;
3. se acorda în cazurile sociale grave, cu privire la cheltuielile cu întocmirea actelor
juridice, precum şi pentru obţinerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei
în familie.
XIII. Facilitati acordate persoanelor cu handicap - cuantum pana la 500 lei - se
acorda persoanelor incadrate in grad de handicap grav si accentuat, pentru actiuni de natura sa
faciliteze egalitate de sanse, asigurarea unei vieti autonome, accesul neingradit si favorizarea
integrarii si incluziunii sociale;
XIV. Sprijin financiar acordat persoanelor de pana la 26 ani, care frecventeaza
scoala (cursuri de zi, seral, fara frecventa sau invatamant deschis la distanta), care au rezultate
deosebite la invatatura si a caror familie se afla intr-o situatie de risc social sau care nu
beneficiaza de sprijinul parintilor pentru cheltuielile curente – 500 lei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZǍ
SECRETAR,
DRǍGAN ION
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Anexa nr. 2
la H.C.L.M. nr.____/______
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)________________________CNP___________________domiciliat(a)

in

_________, str. __________________________ nr. ____ , bl._____, ap.___, posesor(posesoare) al (a)
CI/BI/CP seria _____ nr. _________ avand termenul de valabilitate pana la data de__________, in
calitate de _________________________ va rog sa analizati posibilitatea acordarii unui ajutor de
urgenta, pentru:
*(se va detalia nevoia speciala si situatia particulara in care va aflati)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
NR. TELEFON_________________________
* De exemplu:
- afectiunea medicala cronica/ acuta de care suferiti si care necesita tratament medicamentos, proteze,
interventii chirurgicale, materiale sanitare etc.
- neachitarea chiriei, intretinerii sau a datoriilor la plata utilitatilor publice de stricta necesitate (apa,
energie electrica, gaze naturale) si motivul neachitarii
• NUMARUL TOTAL AL MEMBRILOR FAMILIEI ESTE DE_________PERSOANA/PERSOANE:
(numarul total al membrilor familiei care se gospodaresc si locuiesc la aceeasi adresa)
1. Nume prenume solicitant_______________________________________________________
Situatia scolara
fara studii

generale

medii

superioare

pensionar

somer

independent

student

elev

accentuat

mediu

Situatia profesionala
salariat
lucrator agricol
Grad de dizabilitate
NU

lucrator ocazional
DA

grav

Domnului Director al Directiei de Asistenta Sociala Braila
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Daca beneficiaza sau a beneficiat de unele drepturi de asistenta sociala:
NU
DA

ajutor social
alocatie pentru sustinerea familiei
ajutor pentru incalzirea locuintei

Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________ lei
2. Nume prenume partener/ partenera solicitant __________________________________
CNP__________________________
Situatia scolara
fara studii

generale

medii

superioare

pensionar

somer

independent

student

elev

Situatia profesionala
salariat
lucrator agricol

lucrator ocazional

Grad de dizabilitate
DA

NU

grav

accentuat

mediu

Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________ lei
Date despre copiii solicitantului:
3. Nume prenume ____________________________________________
CNP________________________
Situatia scolara
fara studii

generale

medii

superioare

pensionar

somer

independent

student

elev

Situatia profesionala
salariat
lucrator agricol

lucrator ocazional

Grad de dizabilitate
DA

NU

grav

accentuat

mediu

Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________ lei
4.Nume prenume ___________________________________
CNP______________________
Situatia scolara
fara studii

generale

medii

superioare
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Situatia profesionala
salariat
lucrator agricol

pensionar
lucrator ocazional

somer

independent

student

elev

Grad de dizabilitate
DA

NU

grav

accentuat

mediu

Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii: ___________ lei
Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.677/2001,
cu modificarile si completarile ulterioare:
□ Sunt de acord

□ Nu sunt de acord

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE SI SUB SANCTIUNILE CODULUI PENAL CA DATELE SI
INFORMATIILE PREZENTATE SUNT COMPLETE SI CORESPUND REALITATII.
Totodata, declar ca nu voi solicita inscrisurile depuse in copie la prezenta cerere
si ca am luat la cunostinta bunurile imobile si mobile,
a caror detinere in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc.
conduc la neacordarea ajutorului de urgenta.
Numele solicitantului
____________________________________
Data:
__________________

Semnatura
__________________

Se ataseaza urmatoarele documente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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