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REGULAMENT DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA 

ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE DE ART. 28 DIN LEGEA 416/2001 

CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE 

 

 

CAPITOL I 
SITUATII IN CARE SE POT ACORDA AJUTOARELE DE URGENTA 
 

 

 ART. 1 Situatii care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele 

stabilite de art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

1. Decesul ambilor parinti ai copiilor minori; 

2. Persoanele care nu intra sub incidenta prevederilor Legii 416/2001 si care nu 

realizeaza venituri permanente, sau au venituri minime pe economie, care au 

afectiuni grave de sanatate pentru medicamente, spitalizare, cu conditia prezentarii 

documentelor justificative care sa reflecte situatia respectivă,  ajutoarele 

acordandu-se persoanelor in cauza sau reprezentantilor legali prin caseria unitatii; 

3. Situatiile familiilor in cadrul carora a survenit un deces si sunt in imposibilitatea 

suportarii cheltuielilor de inmormantare (persoana decedata care nu beneficiaza de 

venitul minim garantat dar si cea care nu este inclusa in sistemul de asigurari 

sociale)  cu conditia prezentarii documentelor justificative care sa reflecte 

cheltuielile facute cu aceasta ocazie; 

4. Situatiile persoanelor singure care nu isi pot permite efectuarea unor cheltuieli 

necesare asigurarii unui minim de existenta si al caror nivel de trai se afla sub 

nivelul minim de existenta (persoane a caror locuinta este atat de degradata incat 

reprezinta un pericol pentru viata locatarilor); 

5. Acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare pentru beneficiarii de ajutor 

social si pentru persoane marginalizate sau cu venituri mici, daca persoana decedata 

nu a avut asigurate contributiile la fondul asigurarilor sociale si de sanatate, urmasi 

sau apartinatorii acestuia neputand beneficia de ajutor de inmormantare din partea 

altor institutii, cu conditia prezentarii documentelor justificative care sa reflecte 

cheltuielile facute cu aceasta ocazie; 
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6. Ajutoarele de inmormantare pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul 

minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare vor fi in cuantum de 1.000 

lei. 

ART. 2 Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin dispozitiei a primarului,  

in limita sumelor aprobate in bugetul local anual, dar nu mai mult de 1.000 lei. 

 

 

CAPITOLUL II 
METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA 
 

 

 ART. 3 Acordarea ajutorului de urgenta si cuantumul acestuia se stabilesc de catre 

primarul comunei Barcanesti, judetul Prahova, prin dispozitie scrisa care are la baza: 

- Solicitarea scrisa a unui membru de families al persoanei singura, a 

reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite; 

- Ancheta sociala efectuata de SPAS Barcanesti, care sa certifice situatia de necesitate 

sau alte situatii deosebite in care se afla familia sau persoanele singure; 

ART. 4 Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgenta va fi insotita, 

 in functie de fiecare caz in parte , de urmatoarele documente: 

1. Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (BI,CI,CN) – copie; 

2. Certificat de casatorie – copie; 

3. Certificat de deces – copie; 

4. Dovezi de venit: adeverinta de salariat cu venit net, cupon de pensie, talon alocatie, 

5. adeverinta de la registrul agricol – original; 

6. Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din activitati 

independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, 

venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal si al 

dezmembramintelor acestuia, venituri din alte surse – original; 

7. Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator – copie; 

8. Certificatul de incadrare in grad de handicap, eliberat conform legii de catre 

D.G.A.S.P.C. Prahova; 

9. Procesul verbal de constatare a incediului/efectelor calamitatilor, eliberat de 

organele competente; 

10. Adeverinta de elev sau student  eliberata in luna curenta sau in luna anterioara 

depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta; 

11.  Facturi fiscale insotite de chitante in original, pe numele celui care face solicitarea, 

care sa reflecte cheltuielile de inmormantare; 

12. Acte medicale doveditoare ale starii de sanatate (bilete de internare-externare din 

spital, certificate de incadrare in grad de handicap, scrisoare medicala eliberata de 

medic familie din care sa rezulte diagnosticul si tratamentul medicamentos, durata 

tratamentului, etc.); 

13. Adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este beneficiar de ajutor social – 

original; 

14. Orice alte acte care se considera a fi necesare pentru acordarea ajutorului de 

urgenta. 

ART. 5: Dosarul intocmit pentru acordarea ajutorului de urgenta se va  



depune la SPAS Barcanesti. 

ART. 6: SPAS Barcanesti va verifica si confrunta datele  inscrise in cerere cu  

actele doveditoare, prin efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau resedinta solicitantilor 

de ajutor de urgenta. In ancheta sociala se va certifica situatia de necesitate sau dupa caz 

situatia de urgenta in care se afla familia sau persoana singura. 

  ART 7:  In cazul in care solicitantul ajutorului de urgenta refuza sa furnizeze 

informatiile  necesare intocmirii dosarului sau nu da informatii necesare pentru realizarea 

anchetei sociale, se considera ca persoana/ familia nu indeplineste conditiile de acordare a 

ajutorului de urgenta. 

  ART 8: Dupa efectuarea anchetei sociale, SPAS Barcanesti va analiza 

dosarul depus si va face propuneri primarului comunei Barcanesti, de aprobare sau 

respingere a solicitarii de acordare a ajutorului de urgenta. In situatia in care nu sunt 

indeplinite conditiile prezentului regulament, este intocmit spre aprobare catre primarul 

comunei Barcanesti proiectul de dispozitie pentru respingerea acordarii ajutorului de 

urgenta. 

  ART. 9: In baza propunerii de acordare/respingere a ajutorului de urgenta, 

formulate de SPAS Barcanesti ,primarul comunei Barcanesti va emite dispozitia de 

admitere/respingere a cererii. 

  ART. 10: Dupa aprobare, in termen de 5 zile, SPAS va inainta solicitantului 

dispozitia primarului, iar compartimentul financiar – contabil va efectua plata ajutorului 

de urgenta. 

  ART. 11: Pentru cererile care nu au indeplinit conditiile de acordare a 

ajutorului de urgenta, personalul de specialitate din cadrul SPAS Barcanesti va inainta 

solicitantului dispoziţia de respingere în termen de 5 zile ,dispoziţie în care se precizează 

motivul respingerii. 

  ART. 12: Dupa acordarea sumei, beneficiarul ajutorului de urgenta va 

prezenta in termenul legal documentele justificative din care sa reiasa ca ajutorul de 

urgenta a fost utilizat conform dispozitiei primarului. 

  ART. 13: Nedepunerea de catre beneficiarul ajutorului de urgenta a 

documentelor justificative privind modul in care a utilizat ajutorul acordat duce la 

revocarea dispozitiei si restituirea banilor de catre beneficiar in conditiile legii. 

Recuperarea acestor sume se va face de catre Serviciul Financiar Contabil din cadrul 

Primariei comunei Barcanesti. 

  ART. 14: Unei persoane/familii i se poate acorda, in conditiile prezentului 

regulament, ajutoare de urgenta o singura data pe an. 

  ART. 15: Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in 

domeniu. 
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