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PROIECT DE H O T Ă R Â R E 52/01.09.2021
privind stabilirea situaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin
dispoziţia primarului
PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:
- Adresa nr. 11139/10.06.2021, a Instituției Prefectului-Județul Giurgiu, înregistrată la
instituția noastră sub nr. 4682/11.06.2021;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, înregistrat sub
nr. 371/2121/01.09.2021;
- Raportul de specialitate nr.372/2122/01.09.2021, al secretarului genral al comunei Roata de
Jos, județul Giurgiu;
- Prevederile Hotărârii nr. 20/20.04.2021, adoptată de Consiliul local al comunei Roata de Jos, prin
care s-a aprobat bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pe anul
2021, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2021, a bugetului investițiilor finanțate din venituri
proprii pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 158/2021, prin care au fost aduse modificări asupra Legii nr. 416/2001;
- Prevederile H.G. nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001;
- Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 136, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art.
28, Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 25/2021, privind aprobarea modelului orientativ al statutului
unității administrativ-teritoriale și al modelului orientativ al regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului local, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul
Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite în vederea
acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului, pe care îl considel legal și
oportun și adoptarea unei hotărâri după cum urmează:

HOTĂRÂRE
Art.1 – Pe data prezentei se aprobă şi se stabilesc situaţiile deosebite în vederea acordării
unor ajutoare de urgenţă, familiilor şi persoanelor aflate în situaţii deosebite, conform anexei nr.
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Ajutoarele de urgenţă se vor acorda în baza dispoziţiei primarului în bani iar
pachetele în natură., după depunerea cererii (conform anexei nr. 2 a prezentei hotărâri) și
declarației pe propria răspundere a unui membru de familie sau a unei persoane singure (conform
anexei nr. 3 a prezentei hotărâri), și după efectuarea unei anchete sociale (potrivit anexei nr. 4 a
prezentei hotărâri), prin care se certifică existența situațiilor de necesitate, ori după caz, a
situațiilor deosebite, în care se află familia sau persoanele singure.
Art.3. Autoarele de urgenţă vor fi suportate din bugetul local, de la cap. 680257.
Art. 4. Anexele nr. 1-4, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 – Primarul și Secretarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. La data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor oricărui act administrativ
adoptat în acest sens.
Art. 7. Secretrul general al comunei Roata de Jos va comunica prezentul act administrativ
Instituției Prefectului, în vederea exercitării controlului de legalitate asupra dispoziției în cauză,
precum și persoanelor și instituțiilor interesate.
INIȚIATOR,
PRIMAR,
GHIDĂNAC MARIN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA
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Anexa Proiect de Hotărâre nr.52/01.09.2021.
Situații deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență
1). Persoanelor cu handicap gradul I și II, pentru întreținerea și încălzirea locuinței,
medicamente, și acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase;
2). Persoanelor bolnave și care nu au nici un venit , trăiesc și condiții precare de viață, pentru
procurarea medicamentelor, pentru întreținerea și acordarea unor pachete cu ocazia
sărbătorilor religioase-Crăciun, Paște;
3). Persoanelor fără adăpost, fără venituri și care au în îngrijire și întreținere copii minori,
acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase de Crăciun și Paște;
4). Acordarea ajutoarelor de înmormântare persoanelor care nu au nici un venit;
5). Persoanele fără venituri aflate în situații deosebite li se vor acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri și teren;
6). Persoanele ale căror case au fost distruse sau avariate de incendii, inundații, cutremure;
7). Persoanelor cu boli grave pentru efectuarea unor tratamente ale acestor boli.
8). Persoanelor care au suferit accidente auto grave și necesită tratamente ori intervenții
chirurgicale.
9). Persoanelor care au situații de necesitate ca urmare a unor epidemii, ori epizootii
(tratamente, intervenții chirurgicale, carantină, etc).
PRIMAR,
GHIDĂNAC MARIN
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Anexa Proiect de Hotărâre nr.52/01.09.2021.
Cerere privind încadrarea în Situații deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență
Domnule Primar,
Subsemnatul............................................., având în vedere prevederile Legii nr. 158/2021,
pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001, cu domiciliul în satul...............................,
comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, Str........................, nr...........................,
CNP..........................................., vă aduc la cunoștință că mă aflu într-una din situațiile mai jos
menționate:
1). Persoanelor cu handicap gradul I și II, pentru întreținerea și încălzirea locuinței,
medicamente, și acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase;
2). Persoanelor bolnave și care nu au nici un venit , trăiesc și condiții precare de viață, pentru
procurarea medicamentelor, pentru întreținerea și acordarea unor pachete cu ocazia
sărbătorilor religioase-Crăciun, Paște;
3). Persoanelor fără adăpost, fără venituri și care au în îngrijire și întreținere copii minori,
acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase de Crăciun și Paște;
4). Acordarea ajutoarelor de înmormântare persoanelor care nu au nici un venit;
5). Persoanele fără venituri aflate în situații deosebite li se vor acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri și teren;
6). Persoanele ale căror case au fost distruse sau avariate de incendii, inundații, cutremure;
7). Persoanelor cu boli grave pentru efectuarea unor tratamente ale acestor boli.
8). Persoanelor cre au suferit accidente auto grave și necesită tratamente ori intervenții
chirurgicale.
9). Persoanelor care au situații de necesitate ca urmare a unor epidemii, ori epizootii
(tratamente, intervenții chirurgicale, carantină)
În susținerea celor afirmate, depun alăturat următoarele docemente justificative............
În consecință, vă rog să-mi aprobați acordarea unui sprijin financiar în cuantum
de.......................................................
Cu deosebită stimă,
.................................
PRIMAR,
GHIDĂNAC MARIN
AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA
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Anexa Proiect de Hotărâre nr.52/01.09.2021.
Declarație pe propria răspundere privind încadrarea în Situații deosebite în vederea acordării
ajutoarelor de urgență
Domnule Primar,
Subsemnatul............................................., având în vedere prevederile Legii nr. 158/2021,
pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001, cu domiciliul în satul...............................,
comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, Str........................, nr...........................,
CNP..........................................., declara pe propria răspundere că mă aflu într-una din
situațiile mai jos menționate:
1). Persoanelor cu handicap gradul I și II, pentru întreținerea și încălzirea locuinței,
medicamente, și acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase;
2). Persoanelor bolnave și care nu au nici un venit , trăiesc și condiții precare de viață, pentru
procurarea medicamentelor, pentru întreținerea și acordarea unor pachete cu ocazia
sărbătorilor religioase-Crăciun, Paște;
3). Persoanelor fără adăpost, fără venituri și care au în îngrijire și întreținere copii minori,
acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase de Crăciun și Paște;
4). Acordarea ajutoarelor de înmormântare persoanelor care nu au nici un venit;
5). Persoanele fără venituri aflate în situații deosebite li se vor acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri și teren;
6). Persoanele ale căror case au fost distruse sau avariate de incendii, inundații, cutremure;
7). Persoanelor cu boli grave pentru efectuarea unor tratamente ale acestor boli.
8). Persoanelor cre au suferit accidente auto grave și necesită tratamente ori intervenții
chirurgicale.
9). Persoanelor care au situații de necesitate ca urmare a unor epidemii, ori epizootii
(tratamente, intervenții chirurgicale, carantină)
În consecință, vă rog să-mi aprobați acordarea unui sprijin financiar în cuantum
de.......................................................
Cu deosebită stimă,
.................................
PRIMAR,
GHIDĂNAC MARIN
AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA
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Anexa Proiect de Hotărâre nr.52/01.09.2021.
Anchetă socială privind încadrarea în Situații deosebite în vederea acordării ajutoarelor de
urgență, a domnului
Se aprobă
Primar,
GHIDĂNAC MARIN
Subsemnatul............................................., având funcția de.........................................în
aparatul de specialitate al primarului comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, având în vedere
prevederile Legii nr. 158/2021, pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001, am
procedat la verificarea cererii depuse de domnul/doamna............................, constatând că
persoana în cauză se încadrează în următoarea situație deosebită, pentru primirea unui ajutor
de urgență:
1). Persoanelor cu handicap gradul I și II, pentru întreținerea și încălzirea locuinței,
medicamente, și acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase;
2). Persoanelor bolnave și care nu au nici un venit , trăiesc și condiții precare de viață, pentru
procurarea medicamentelor, pentru întreținerea și acordarea unor pachete cu ocazia
sărbătorilor religioase-Crăciun, Paște;
3). Persoanelor fără adăpost, fără venituri și care au în îngrijire și întreținere copii minori,
acordarea unor pachete cu ocazia sărbătorilor religioase de Crăciun și Paște;
4). Acordarea ajutoarelor de înmormântare persoanelor care nu au nici un venit;
5). Persoanele fără venituri aflate în situații deosebite li se vor acorda scutiri de la plata
impozitului pe clădiri și teren;
6). Persoanele ale căror case au fost distruse sau avariate de incendii, inundații, cutremure;
7). Persoanelor cu boli grave pentru efectuarea unor tratamente ale acestor boli.
8). Persoanelor cre au suferit accidente auto grave și necesită tratamente ori intervenții
chirurgicale.
9). Persoanelor care au situații de necesitate ca urmare a unor epidemii, ori epizootii
(tratamente, intervenții chirurgicale, carantină).
La cererea formulată, petentul a depus următoarele documente......................, din care rezultă
fără dubiu că.................................., încadrându-se în situațiile prevăzute în H.C.L nr...............
În consecință, vă rog să aprobați acordarea unui sprijin financiar în cuantum
de.......................................................
Întocmit,
.................................
PRIMAR,
GHIDĂNAC MARIN
AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA

