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                                               HOTĂRÂREA  NR. 4 
Privind aprobarea actualizării regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență și a 

cuantumului acestora pentru persoanele care se află în stare de necesitate , din comuna 

Dănești județul Gorj. 

 

Consiliul local al comunei Danesti judetul Gorj, 

Avand in vedere : 

-proiectul de hotărâre inițiat, 

-raportul de specialitate la proiectul de hotarare initiat,intocmit de 

compartimentul de asistenta sociala, 

-referatul de aprobare la acest proiect, 

-avizele comisiilor de specialitate 

-prevederile art.28 alin.(2), alin.(4) si (5) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, modificata si completata, 

-prevederile art. 41-48din Hg. Nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

-prevederile legii nr. 296/2011 a asistentei sociale  , art.9, 15, alin (3), 

art.132 

        H O T A R A  S T E : 

 

                 Art.1.Se aproba  actualizarea reglementarilor de acordare a 

ajutoarelor sociale de urgenta conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

                 Art.2.Primarul poate acorda ajutoare de urgenta in limita 

fondurilor aprobate în bugetul local anual în cuantum de maxin 3000 lei 

familiilor sau persoanelor  cu domiciliul in comuna Danesti aflate in una din 

situatiile deosebite stabilite in anexa nr. 1. 

         Art.3. Pentru situatiile deosebite prevazute in anexa nr. 1 

ajutoarele de urgenta se vor acorda prin dispozitie a Primarului  in baza unei 

solicitari insotita de ancheta sociala prin care se certifica situatiile de urgenta 

sau situatiile de necesitate, documente justificative care sa ateste  situatia de 

urgenta (privind componenta familiei, veniturile nete lunare ale familiei,acte 

medicare, starea socio-econoico precara a familiei, proces verbal incendiu 

etc.),referatul compartimentului de asistenta sociala din care sa rezulte 



propunerea de acordare a a jutorului de urgenta, referatul serviciului pentru 

situatii de urgenta. 

 Art.4 Preluarea solicitarilor insotite de actele aferente se va face in 

perioada 1-25 a fiecarei luni, cu exceptia lunilor februarie si decembrie cand 

data limita va fi 15 ale lunii. 

 Art.5. Ajutoarele de urgenta pot fi utilizate numai pentru scopul 

pentru care au fost acordate. 

 

 

 Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 

Danesti din data de  28.01.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi 

contra si....-.. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 

funcție. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   

       CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER LOCAL                                          SECRETAR GENERAL 

 BÎZU MARCEL                                                    

       POPA CLAUDIA RODICA 

 

 


