
                                                                                                   Anexa  
 

Procedura de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor 

singure pentru situatiile deosebite prevazute in Anexa nr. 1 la      

   HCL nr. 263/29.08.2019 
 

 

Prezenta procedura constituie cadrul care reglementeaza activitatea de acordare a 

ajutoarelor de urgenta, in baza prevederilor HCL nr. 263/29.08.2019 
 

1. Acordarea ajutoarelor de urgenta in caz de boala:  

 

Ajutorul de urgenta se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite, a reprezentantului 

familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite, conform formularului de cerere 

aprobat prin hotarare a consiliului local. Cererea este insotita in mod obligatoriu de documentele 

prevazute in Anexa nr. 2 aprobata prin HCL nr. 263/29.08.2019, respectiv :  acte medicale 

doveditoare ale starii de sanatate - bilete de internare – externare din spital, decizii asupra 

capacitatii de munca, retete sau tratamente prescrise de medic, buletine de analize, scrisoare 

medicala eliberata de medic. 

Dosarul intocmit de solicitant, continand cererea insotita de documentele doveditoare 

privind situatia de necesitate, se va depune la Directia de Asistenta Sociala. 

Personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala verifica si confrunta datele inscrise in 

cerere cu actele doveditoare si va efectua ancheta sociala la domiciliul sau resedinta 

solicitantului de ajutor de urgenta. 

Dupa efectuarea anchetei, personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala va analiza  

dosarul si va face propuneri de aprobare sau de respingere a solicitarii de acordare a ajutorului de 

urgenta. 

Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin dispozitia primarului, in limitele bugetului 

local. 

 

2. Acordarea ajutoarelor de urgenta: pentru acoperirea unei parti din costurile de 

reparatii ale gospodariei aflate intr-o stare avansata de degradare 

 

Ajutorul de urgenta se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite, a reprezentantului 

familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite, conform formularului de cerere 

aprobat prin hotarare a consiliului local. Cererea este insotita in mod obligatoriu de documentele 

doveditoare privind componenta familiei, precum si de orice alte documente privind situatia 

membrilor familiei, conform Anexei nr. 2 aprobata prin HCL nr. 263/29.08.2019. 

Dosarul intocmit de solicitant, continand cererea insotita de documentele doveditoare 

privind situatia de necsitate, se va depune la Directia de Asistenta Sociala. 

Personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala verifica si confrunta datele inscrise in 

cerere cu actele doveditoare si va efectua ancheta sociala la domiciliul sau resedinta 

solicitantului de ajutor de urgenta. Totodata, o persoana desemnata din cadrul compartimentului 

de specialitate al primariei Husi va evalua pagubele produse asupra gospodariei si va emite 

documentatia ce contine materialele de constructie cat si valoarea acestora.  



Dupa analiza dosarul,  personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala va face propuneri 

de aprobare sau de respingere a solicitarii de acordare a ajutorului de urgenta. 

Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin dispozitia primarului, in limitele bugetului 

local. 

 

3. Acordarea ajutorului de urgenta pentru procurarea de lemne pentru foc 

 

Ajutorul de urgenta se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite, a reprezentantului 

familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite, conform formularului de cerere 

aprobat prin hotarare a consiliului local. Cererea este insotita in mod obligatoriu de documentele 

doveditoare privind componenta familiei, precum si de orice alte documente privind situatia 

membrilor familiei, conform Anexei nr. 2 aprobata prin HCL nr. 263/29.08.2019. 

Dosarul intocmit de solicitant, continand cererea insotita de documentele doveditoare 

privind situatia de necesitate, se va depune la Directia de Asistenta Sociala. 

Personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala verifica si confrunta datele inscrise in 

cerere cu actele doveditoare si va efectua ancheta sociala la domiciliul sau resedinta 

solicitantului de ajutor de urgenta. Acest ajutor se acorda familiilor/persoanelor singure care nu 

indeplinesc conditiile de acordare impuse de legile privind masurile de protectie sociala in 

perioada rece. 

Dupa analiza dosarul,  personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala va face propuneri 

de aprobare sau de respingere a solicitarii de acordare a ajutorului de urgenta. 

Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin dispozitia primarului, in limitele bugetului 

local si se acorda pentru acoperirea unei parti din cheluielile aferente incalzirii in perioada 

sezonului rece. 

 

 

4. Acordarea ajutorului de urgenta pentru acoperirea unei parti din cheltuieli cu 

racordarea locuintei la reteaua electrica si reteaua de apa curenta 

 

Ajutorul de urgenta se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite, a reprezentantului 

familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite, conform formularului de cerere 

aprobat prin hotarare a consiliului local. Cererea este insotita in mod obligatoriu de documentele 

doveditoare privind componenta familiei, dovada solicitare racordare catre institutia abilitata cat 

si documentatia cu privire la costurile de racordare a locuintei la reteaua de energie electrica sau 

apa curenta.  

Dosarul intocmit de solicitant, continand cererea insotita de documentele solicitate, se va 

depune la Directia de Asistenta Sociala. 

Personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala verifica si confrunta datele inscrise in 

cerere cu actele doveditoare si va efectua ancheta sociala la domiciliul sau resedinta 

solicitantului de ajutor de urgenta.  

Dupa analiza dosarul,  personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala va face propuneri 

de aprobare sau de respingere a solicitarii de acordare a ajutorului de urgenta. 

Cuantumul ajutorului de urgenta se va stabili prin dispozitia primarului, in limitele bugetului 

local si se acorda pentru acoperirea unei parti din cheluielile aferente racordarii la reteaua 

electrica sau cea de apa curenta. 

 



5. Ajutoare de inmormantare: 

 

a) In cazul decesului unei persoane, lipsita de sustinatorii legali sau cand acestia nu pot 

sa  isi indeplineasca obligatiile familiale.   

 

Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane, la cererea scrisa a sotului 

supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, sau, in lipsa acestora, persoana care 

dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.  

Formularul de cerere aprobat prin hotarare a consiliului local este insotit in mod obligatoriu 

de documentele prevazute in Anexa nr. 2 aprobata prin HCL nr. 263/29.08.2019. 

Dosarul intocmit de solicitant, continand cererea insotita de documentele solicitate, se va 

depune la Directia de Asistenta Sociala. 

Personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala verifica si confrunta datele inscrise in 

cerere cu actele doveditoare si va efectua ancheta sociala la domiciliul sau resedinta 

solicitantului de ajutor de inmormantare. Dupa analiza dosarul,  personalul din cadrul Directiei 

de Asistenta Sociala va face propuneri de aprobare sau de respingere a solicitarii de acordare a 

ajutorului de inmormantare. 

Cuantumul ajutorului de inmormantare se va stabili prin dispozitia primarului, in limitele 

bugetului local. 

 

b) In cazul cadavrelor neindentificate sau nerevendicate.  

 

In cazul in care, Directia de Asistenta Sociala este anuntata de institutiile abilitate (morga) 

ca exista un cadavru nerevendicat (dacă, într-un interval de 10 zile de la survenirea decesului, nu 

se prezintă aparţinătorii, decedatul va fi considerat caz social), se va desemna o persoana din 

cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, in vederea obtinerii tuturor documentelor necesare 

inhumarii cadavrului cat si pentru achizitionarea celor necesare inmormantarii.  

 

 

 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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Președinte de ședință,                                          Secretar general , 

            Sergiu Boeru                                            jr.Monica Dumitrașcu 
 


