
JUDETUL BRASOV
COMLINA LISA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.
Din 18.11.2013

- Privind acordarea ajutoarelor de urgenta locuitorilor Comunei Lisa

Consiliul Local al Comunei Lisa, jud. Brasov, intrunit in sedinta de indata in data de
18.11.2013,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Lisa, dl.Sorin Nicolae
Greavu, privind acordarea ajutoarelor de urgenta ,

Analizand referatul Compartimentului de Asistenta Sociala , prin care se propune
acordarea unor ajutoare de urgenta si stabilirea unor criterii proprii in acordarea unor ajuioaie de
urgenta

Yazand prevederile art.28 alin.2 din Legea nr.41612001 privind venitul minim garantat, si
ale art.41 si urmatoarele din HG nr. 5012011 privind aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor afi..36 , art.39 si ale art.45 alin.1 din Legea m.21512001 privind
administratia publica locala astfel cum a fost modificata,

HOTARASTE

Art.1. Primarul Comunei poate acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente in
bugetul local , familiilor sau persoanelor cu domiciliul in Comuna Lisa , aflare in una din
urmatoarele situatii:

1. Distrugerea sau degradarea unor bunuri cum ar ft : casa, autoturism , anexe gospodaresti
, animale - provocate de accidente sau calamitati naturale ( cutremure, incendii, inundatii,
alunecari de teren, caderi de arbori, grindina, fulgere, etc) in suma de panala 10.0001ei , in functie
de gravitatea acestora in raport cu Notele de constatare intocmite de Serviciul Voluntar pentru
Situatii de Urgenta si numai in cazul in care se dovedeste ca beneficiarul ajutorului este
proprietarul bunurilor

2' Familiilor in care exista persoane cu handicap grav sau accentuat si ale caror venituri pe
membru de familie , pana la data decesului sunt sub un salariu minim pe economie , in cazul
decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, sotului/sotiei sau al rudelor acestora pana la
gradul I inclusiv, in suma de pana la 3.000 lei , cu conditia prezentarndocumentelor justificative in
original, care sa reflecte cheltuielile facute cu aceasta oeazie"

3.Beneficiarilor de ajutor social care decedeazasi se constata, in urma anchetei sociale, ca
urmasii acestora sau tertii au suportat cheltuielile de inmormantare, in suma de pana la 3.000 lei ,
cu ocazia ptezentatli documentelor justificative, in original, care sa reflecte cheltuielile facute cu
aceasta ocazie, conform datinii.

4. Decesul in familia angajatului Consiliul Local al Comunei Lisa, indiferent de domiciliul
acestuia ( angajatul, sotul/sotia angajatului , parintii angajatului, copii angajatului ) , consilierilor
locali, in suma de pana la 3.000 lei , cu conditia prezentarii documentelor justificative - act deces
, in original.
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5. Accidentarea in timpul exercitiului functiunii a unui angajat al Consiliului Local , in
urma caruia a suferit o spitalizare mai mare de 15 zlle sau o infirmitate, in suma cuprinsa intre
3.000 lei si 10.000 lei , in functie de gravitatea situatiei , dupacaz.

6. In cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoane varstnice si copii, provenite din familii
in care venitul pe membru de familie lunar nu depaseste 1 salariu minim p. ..ono-ie, pentru
acoperirea pattiala a costului medicamentelor, pana la 75o/, dincostul acestora, dar nu mai mult
de 3.000 lei lan "

7 " In cazul decesului persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale carei
venituri pe membru de familie au fost pana la data decesului sub 1 salariu minim brut pe
economie , cand pesoana decedata nu a realizat venituri si nu a avut asigurate contributiile la
fondul asigurarilor sociale , urmasii , apartinatorii sau o alta persoana 

"ur. 
u asigurat serviciile

funerare neputand beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor institutii, in suma de pana
la 3.000 lei , cu conditia prezentarTr documentelor justificative in original, care sa refiecte
cheltuielile facute cu aceasta ocazie.

8. Pentru situatiile prevazute la pct.7, primarul poate acorda ajutoarele de urgenta si
persoanei cu domiciliul in alta localitate, care a asigurat serviciile funarare, cu conditia .u plrrounu
decedata sa fi avut la data decesului domiciliul in comuna Lisa.

9. Pentru orice alte situatii deosebite , justificate si nespecificate anterior, in baza unei
referat si/sau a unei anchete sociale efectuate de Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul primarie
Comunei Lisa, in suma de pana la 3.000 lei .

A:rt.2. Pentru situatiile prevazute la art.l, acordarea ajutorului de urgenta se va face inbaza
dispozitiei primarului , emisa in urma unui referat si a anchetei sociale ( unde este cazul )

Aft.3 Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei
Lisa prin Compartimentele de specialitate.

C ONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE
SECRETAR,

cJ.i.Diana IleanlNilCUSan

Ex.6
N.D. Difuzare : I ex.la colectie ; I ex.la prefectura; I ex.la dl.Greavu S.primar;, 1 ex. Dosar
sedinta, 1 ex.asistent social, 1 ex. contabilitate

Nota: prezenta hotarare s-a adoptat * il voturi ,,p€fltru.,


