
ROMÂNIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

 

HOTARARE  

privind stabilirea situatiilor deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta 

 

Consiliul Local Gaujani, 

Având în vedere: 

-expunerea de motive nr.7497/06.09.2012 intocmita de primarul comunei Gaujani; 

-raportul nr.7498/06.09.2012 intocmit de referent Calin Lucian; 

-rapoartele comisiilor de specialitate nr.7499, nr.7500 si nr.7501 din 06.09.2012; 

-prevederile art.28, alin.2, din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si 

completata;  

-prevederile art.41 si urmatoarele din HGR nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata; 

-prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pc.2, din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, modificata si completata; 

 In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, modificata si completata, 

 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1.-Se stabilesc situatiile deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau 

persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate: 

a)in cazul decesului unei persoane dintr-o familie care nu beneficiaza de ajutor social, sau al unei 

persoane singure care nu beneficiaza de ajutor social si care nu realizeaza niciun fel de venituri, se 

poate acorda un ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea; 

b)in cazul persoanelor care nu beneficiaza de ajutor social, nu au venituri si au o boala incurabila 

dovedita cu acte medicale.  

Art.2.-Ajutorul prevazut la litera a) se acorda unei singure persoane, care dovedeste ca a 

suportat cheltuielile cu inmormantarea. Ajutorul prevazut la litera b) se acorda persoanei bolnave.  

Art.3.- Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art.1, se suportă din 

bugetul local. 

Art.4.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe 

site-ul www.primariagaujani.ro,  prin grija secretarului comunei Gaujani. 

 

PRESEDINTE       AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE SEDINTA        S E C R E T A R  

 

BLAGA LUCICA-MIHAELA     DUNARE AURICA 
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