
 

HOTĂRÂRE  

privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă  

şi ajutoarelor de înmormântare 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2021 

 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului com. Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 22/06.01.2021; 

• Referatul de specialitate al secretarului com. Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 23/06.01.2021; 

• prevederile art.28, alin. (2), alin.(4) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat modificată; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local Dor Mărunt nr. 93/29.01.2021; 

• HCL Dor Mărunt nr. 60/2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

• prevederile art.15-17 și ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; 

• prevederile art. 130-132 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată; 

• prevederile art. 13, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie, republicată; 

• prevederile art. 41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G. nr.50/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 7 alin.(3) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, modificată şi completată ulterior; 

• prevederile art. 23-25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea 

marginalizării sociale ;  

În temeiul art.36, alin (1) și (2) lit d), alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin.(1), art.115 alin.1 lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă situațiile deosebite în care primarul comunei Dor Mărunt poate 

acorda ajutoare de urgență și de înmormântare, conform anexei - parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Ajutoarele de urgență și de înmormântare se pot acorda, în limita fondurilor 

existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul în Comuna Dor Mărunt, 

jud. Călărași, aflate în una din situatiile deosebite stabilite in anexă. 

Art.3.  Ajutoarele de urgenţă în bani se vor acorda pentru familiile sau 

persoanele singure aflate într-una din situaţiile deosebite stabilite în anexă, doar o 

singură dată într-un an calendaristic.  



Art.4.  Pentru situaţiile deosebite prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, pct.1 – 

20, ajutoarele se vor acorda prin dispoziție a primarului în baza anchetei sociale, 

precum şi a documentelor justificative anexate (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.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 in 

vigoare. 

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi dusă la îndeplinire 

de către Primarul comunei Dor Mărunt prin compartimentele de specialitate. 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local Dor Mărunt nr. 1 din 23.01.2019 privind reglementarea acordării 

ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare,  

Art.8. Secretarul comunei Dor Mărunt va comunica prezenta hotărâre persoanelor și 

instituțiilor interesate. 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                              Ion SIMION 

     L.S. 
          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

       Constantin Alecsandru VĂTAFU 

 

 

 

Nr. 4  

 Dor Mărunt, 29 ianuarie 2021 

 

 

 

 

Adoptată cu un număr de 12 voturi ”pentru” din totalul de 12 consilieri prezenți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Situații deosebite privind acordarea ajutoarelor de urgență și 

ajutoarelor de înmormântare 

 

 

Punct  Situații deosebite în care primarul comunei Dor Mărunt poate  

acorda ajutoare de urgență 

Limita 

maximă 

-lei- 

 AJUTOARE DE ÎNMORMÂNTARE  

1.  In cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, cu excepţia nevăzătorilor, 

care nu realizează venituri din salarii sau pensii, foşti beneficiari ai indemnizaţiei lunare 

stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată; 

Ajutorul de urgenţă se va acorda susţinătorului legal, doar în situaţia în care acesta nu a beneficiat 

de ajutor de deces de la stat. În cazul în care nu există susţinători legali, ajutorul se poate acorda şi 

acelor persoane care prezintă documente justificative, în original, care să ateste cheltuielile de 

înmormântare. Totodată, ajutorul de urgenţă se poate acorda şi persoanei cu domiciliul în altă 

localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu condiţia ca defunctul/a să fi avut domiciliul în 

Comuna Dor Marunt (la data decesului).   

 

 

 

 

2000 lei 

2.  În cazul decesului persoanei vârstnice, definită în sensul Legii nr.17/2000, republicată, 

lipsită de susţinători legali sau când aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale 

din cauza veniturilor reduse, până la nivelul salariului de bază minim net pe țară garantat 

în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii. 

Acest ajutor se acordă doar în situaţia în care persoana vârstnică decedată nu figura ca beneficiară 

de ajutor social, stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată 

şi completată ulterior, nu a realizat venituri până în momentul decesului sau/şi nu figura ca asigurat 

în sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul bănesc se acordă susţinătorilor legali sau oricărei 

persoane care a asigurat serviciile funerare neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea 

altor instituţii, cu condiţia prezentării documentelor justificative în original care să reflecte 

cheltuielile efectuate cu această ocazie. Totodată, ajutorul de urgenţă se poate acorda şi persoanei cu 

domiciliul în altă localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu condiţia ca defunctul/a să fi avut 

domiciliul in comunei Dor Marunt (la data decesului).    

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 lei 

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

singure beneficiare de ajutor social, ajutorul de înmormântare acordat va fi in cuantum de 

până la 40 % din ajutorul de deces stabilit în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor 

sociale de stat.   

Până la 

40% 

4.  În cazul decesului persoanei neidentificate sau identificate, lipsită de susținători legali 

care să asigure cheltuielile de înmormântare. 

2000 lei 

5.  În cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie 

să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să îşi îndeplinească obligaţiile legale 

din cauza veniturilor reduse până la nivelul salariului de bază minim net pe țară garantat 

în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii. 

 

3000 lei 

6.  In cazul decesului persoanei singure sau al persoanei provenite dintr-o familie ale cărei 

venituri nete pe membru de familie sunt reduse, până la nivelul salariului de bază minim 

net pe țară garantat în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii, urmașii acestora 

neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituții. 

 

 

2000 lei 

 AJUTOARE DE URGENȚĂ  

7.  În cazul persoanelor care suferă de boli cronice, acute sau subacute, de gravitate medie 

sau severă, cu prioritate persoane vârstnice singure cu venituri mici sau provenite din 

familii în care venitul este redus până la nivelul salariului de bază minim net pe țară 

garantat în plată/membru de familie, indexat în condițiile legii. 

 

1000 lei 
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8.  În cazul persoanelor care suferă de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate, ce 

necesită investigații medicale la clinici de specialitate, intervenții chirurgicale în țara sau 

străinătate, asigurarea medicamentelor, procurarea unor dispozitive medicale, la 

prescripția medicului din care rezultă starea de urgență iar venitul lunar este redus până la 

nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată/membru de familie, indexat 

în condițiile legi. 

 

 

5000 lei 

9.  In vederea acoperirii costurilor pentru înregistrarea tardivă a naşterii, precum şi pentru 

costurile expertizelor medico-legale pentru bolnavii psihici - în situaţia în care familiile au 

venituri reduse până la nivelul salariului de bază minim net pe țară garantat în 

plată/membru de familie.  

 

1000 lei 

10.  În cazul persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidenţă a 

populaţiei şi stare civilă. 

500 lei 

11.  În cazul tinerilor și copiilor proveniți din centre rezidențiale sau ai căror părinți au decedat, 

ori tinerilor și copiilor din familii  cu venituri reduse până la nivelul salariului de bază 

minim net pe țară garantat în plată/membru de familie 

 

1000 lei 

12.  În cazul persoanelor singure sau familiilor defavorizate, ale căror venituri sunt reduse până 

la nivelul salariului de bază minim net pe țară garantat în plată/membru de familie, în 

vederea achitării datoriilor la utilitățile de strictă necesitate - apă, canalizare, energie 

electrică, gaze naturale. 

 

500 lei 

13.  În cazul familiilor sau persoanelor singure aflate în dificultate, ale căror venituri sunt 

reduse până la nivelul salariului de bază minim net pe țară garantat în plată/membru de 

familie și ale căror locuințe se află într-o stare avansată de degradare din cauza 

calamităților naturale, a fenomenelor meteorologice periculoase (cutremure, inundații, 

alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, incendii, sau alte situații deosebite)  care le 

pune în pericol integritatea fizică și psihică. 

 

5000 lei 

14.  În cazul persoanelor singure și familiilor defavorizate, al căror venituri sunt reduse până la 

50% din nivelul salariului de bază minim net pe țară garantat în plată/membru de familie, 

care cu ocazia marilor sărbatori religioase nu își pot asigura un minim de alimente. 

 

500 lei 

15.  În cazul persoanelor fără venit și cu probleme deosebite de sănătate, nedeplasabile, care 

urmează să se adreseze Comisiei de Expertiză a Persoanelor cu Handicap, în vederea 

obținerii avizelor de specialitate 

 

500 lei 

16.  Suportarea, pentru cazurile sociale grave, a cheltuielilor pentru obținerea certificatelor 

medico-legale pentru victimele violenței în familie; 

 

700 lei 

17.  Pentru persoanele singure și familiile defavorizate care, din lipsa resurselor materiale, nu 

beneficiază de accesul la utilități (apă, canalizare și energie electrică) și ale căror venituri 

sunt reduse până la nivelul salariului de bază minim net pe țară garantat în plată/membru 

de familie, se acordă un ajutor de până la jumătate din valoarea taxei de racordare pentru 

o singură utilitate; 

 

 

 

18.  Pentru persoanele care au împlinit vârsta de 100 ani și care depășesc această vârstă, cu 

ocazia zilei de naștere. 

1000 lei 

19.  Pentru persoanele cu venituri reduse până la nivelul salariului de bază minim net pe țară 

garantat în plată/membru de familie care urmează consiliere psihologică în urma unor 

abuzuri domestice și care necesită deplasare către psihologul desemnat pentru terapie.  

1000 lei 

20.  În alte cazuri ce se pot ivi,  referitoare la evenimente neprevăzute. se pot acorda ajutoare 

băneşti pe baza anchetei sociale şi a altor acte doveditoare, prin dispoziţia primarului. 

 

 

1000 lei 

 

 

      Președinte de ședință     Secretar general comună 


