
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 

     
   

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 21 
Privind aprobarea cadrului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau 

persoanelor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului 
Local 

 
 
 Consiliul Local al comunei Vadu Pasii, 
 Având în vedere prevederile: 
- Referat de aprobare  nr. 2210/24.02.2021, a domnului Firon Gheorghe, 

Primarul comunei Vadu Paşii; 
- Raportul Compartimentului asistenţă socială si autoritate tutelara inregistrat 

sub nr. 2211/24.02.2021; 
- Raportul de avizare  nr. 2275/25.02.2021 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comert; 

- prevederile art.28 alin.(2),(3) si (5) din Legea nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.41, 
art.43 si art.44 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii 292/2011 privind asistența socială ; 
- Prevederile legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. 1) Se aprobă cadrului de  acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor 
sau persoanelor singure aflate in situaţii deosebite stabilite prin Hotararea 
Consiliului Local conform art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru  
 
 



aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 2) Situaţiile deosebite se identifică conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre şi vor avea la baza ancheta socială efectuată de 
personalul din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială si Autoritate Tutelara. 
 3) plafonul maxim ce se poate acorda prin dispoziția primarului  pentru o 
familie pe an, de la 1.000 lei și nu poate depăși valoarea de 5.000 lei, în functie de 
gravitatea situatiei în care se află. 
 Art.2. Primarul prin Compartimentul pentru asistenţă socială şi 
a u t o r i t a t e  t u t e l a r a  si Compartimentului financiar – contabil, impozite si taxe 
locale, achizitii publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a 
persoanelor, a compartimentelor, autorităţilor, prevederile prezentei şi o va înainta 
la instituţia Prefectului Buzău. 

 
 

   
INITIATOR,                                              AVIZAT, 

             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
FEBRUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul 
total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 1 LA HCL NR._______/2021 

 Situatii deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor sau 
persoanelor singure conform art.41 din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare și 
beneficiarii Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap: 

1) Persoanele care nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 416/2001 si 
care nu realizeaza venituri permanente, sau au venituri minime pe 
economie, care au afectiuni grave de sanatate, pentru medicamente, 
spitalizare, etc, ajutoarele acordandu-se persoanelor in cauza sau 
reprezentantilor legali prin casieria unitatii; 

- Ajutor de transport pentru familiile care au în îngrijire copil minor cu 
handicap sever înscris în instituție școlară specilă.   

2) Situatiile familiilor nevoiașe care nu isi pot permite sustinerea materiala ce 
este necesara pentru inceperea unui an scolar de catre copiii din cadrul 
acestor familii; 

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 care nu este 
inclusa in sistemul de asigurari sociale); 

4) Situatia familiilor care se afla in imposibilitatea de a putea efectua 
cheltuielile vitale de stricta necesitate, cheltuieli ce depasesc bugetul propriu 
al familiei si a caror neefectuare urgenta ar putea duce la pierderea 
(înrăutățirea) stării de sanatate a familiei; 

5) Situatia familiilor care nu pot suporta din bugetul propriu cheltuieli 
ocazionate de procurarea tratamentului medicamentos, a internarilor si 
investigatiilor medicale a tuturor membrilor familiei.  

6) Situatia familiilor 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 care nu beneficiaza de o locuinta 
proprie si sunt gazduite prin diverse adaposturi sau persoane a caror locuinta 
este atat de degradata incat reprezinta un pericol pentru viata locatarilor); 

7) Situația familiilor care au în îngrijire copil minor cu handicap sever; 
8) Situatia familiilor care au in ingrijire copil cu merite deosebite la sport sau in 

activitati culturale si educatie; 
9) Situatia familiilor care si-au pierdut locuintele sau bunurile ca urmare a unor 

incendii, inundatii, alunecari de teren, etc.  



10) Alte situatii care vor necesita interventia autoritatii administratiei publice 
locale 

 
 


