
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, Strada Republicii nr. 65, tel/fax 0246266115, adresă e-mail : 
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CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3/31.01.2022   

Privind modificarea actului administrativ HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 52/26.10.2021 privind stabilirea situaţiilor deosebite în vederea 

acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului 

 

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în        - 

-Referatul nr. 22697/06.12.2021, înaintat de către Instituția Prefectului Județul Giurgiu și înregistrat la 

Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 20.306/08.12.2021, privind verificarea 

hotărârilor nr. 51 – 66 adoptate de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în 

ședința din 26.10.2021 prin care se indică modificarea H. C. L. Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu 

nr. 52/26.10.2021 privind stabilirea situaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, 

prin dispoziţia primarului, în sensul modificării articolului 2 și al celor 4 anexe, ținând seama de 

prevederile Legii 416/2001 și ale HG 50/2011, referitoare la acordarea ajutoarelor de urgență;  

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 9/1759/05.01.2022 și 

raportul de specialitate nr. 10/1760/05.01.2022, întocmit de compartimentele de resort din Aparatul de 

Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu; 

-Prevederile art. 59 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare;  

-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 art. 456 și art. 464 din Codul fiscal – Legea 227/2015, cu modificările și completările 

ulterioare 

-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; 

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu numerele 42/1792/28.01.2022, 43/1793/28.01.2022 și 44/1794/28.01.2022;  

 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a, din   O.U.G. nr.   57/2019,  privind  Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local a Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu aprobă 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea actului administrativ HOTĂRÂREA CONSILIULUI 

LOCAL al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 52/26.10.2021 privind stabilirea situaţiilor 

deosebite în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului, inițiat de primarul 

comunei Roata de Jos și adoptă următoarea  

mailto:cl_roatadejos@yahoo.com
http://www.primariaroatadejos.ro/


       

H O T Ă R Â R E: 

 Art. I. (1) Se aprobă  modificarea actului administrativ HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 52/26.10.2021 privind stabilirea situaţiilor deosebite în 

vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului, în sensul modificării anexelor 

numerele 1, 2, 3, 4 la hotărîre, conform anexelor  nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 la prezenta hotărâre,  care fac 

parte integrantă din aceasta și a conținutului articolului 2 al actului administrativ mai sus menționat, prin 

includerea sintagmei  „excepție făcându-se în situația prevăzută la punctul 5 din anexele la hotărârea 

nr. 52/26.10.2021, situație în care se vor acorda scutiri taxă/impozit pe clădiri sau scutiri taxă/impozit 

pe teren” astfel articolul 2 va avea următorul conținut: 

    

              „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, excepție făcându-se în situația prevăzută la punctul 5 din anexele la hotărârea 

nr. 52/26.10.2021, situație în care se vor acorda scutiri taxă/impozit pe clădiri sau scutiri taxă/impozit 

pe teren. „ 

 (2) Celelalte articole ale actului administrativ prevăzut de alineatul 1 al prezentului articol, rămîn 

neschimbate.  

 

Art. II. La data prezentei se modifică în mod corespunzător actul administrativ H.C.L. al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 52/26.10.2021 privind stabilirea situaţiilor deosebite în 

vederea acordării unor ajutoare de urgenţă, prin dispoziţia primarului.  

 

Art. III. Primarul și secretarul general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. IV. Secretarul general al comunei Roata de Jos va comunica prezentul act administrativ, prin 

intermediul Compartimentului Relații cu Publicul și R.E.C.L., compartimentelor din Aparatul de 

Specialitate al Primarului, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate asupra 

dispoziției în cauză, precum și persoanelor și instituțiilor interesate și se va aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul Primăriei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și pe site inttituției 

www.primariaroatadejos.ro  . 

    

PREŞEDINTELE DE SEDINȚĂ 

                VOICU ION                                                              

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                   SECRETAR GENERAL, 

                              ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU  

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 31.01.2022, cu un cvorum de 15 voturi exprimate, din 

care, un număr de 15 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri, reprezentând  voturile exprimate 

de consilierii locali în funcție, prezenți la ședința de consiliu, în totalitate.   

http://www.primariaroatadejos.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU           

CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS   

Anexa 1 la Hotărârea nr. 3/31.01.2022   

   

PREŞEDINTELE DE SEDINȚĂ 

                VOICU ION                                                              

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                   SECRETAR GENERAL, 

                              ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

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). 

La completarea formularelor solicitantul va menționa clar situația în care se regăsește.  

 

PRIMAR, 

GHIDĂNAC MARIN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU           

CONSILIUL LOCAL   

Anexa 2 la Hotărârea nr. 3/31.01.2022   

 

PREŞEDINTELE DE SEDINȚĂ 

                VOICU ION                                                              

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                   SECRETAR GENERAL, 

                              ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

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, respectiv în situația menționată 

la punctul nr. _____ (se va scrie clar situația )  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ , 

situație pe care o identific și prin încercuire. 

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). Persoanelor 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  



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU           

CONSILIUL LOCAL   

Anexa 3 la Hotărârea nr. 3/31.01.2022  

 

PREŞEDINTELE DE SEDINȚĂ 

                VOICU ION                                                              

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                   SECRETAR GENERAL, 

                              ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

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, respectiv în situația 

menționată la punctul nr. _____ (se va scrie clar situația )  

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

situație pe care o identific și prin încercuire. 

 

 

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). Persoanelor 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 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU           

CONSILIUL LOCAL    

Anexa 4 la Hotărârea nr. 3/31.01.2022  

 

PREŞEDINTELE DE SEDINȚĂ 

                VOICU ION                                                              

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                   SECRETAR GENERAL, 

                              ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

                                                                                                          Se aprobă 

                                                                                                             Primar,  

                                                                                               GHIDĂNAC MARIN  

 

Anchetă socială  

  privind încadrarea în Situații deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență, a domnului  

 

      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 într-o 

situație deosebită, pentru primirea unui ajutor de urgență, respectiv în situația menționată la punctul nr. 

(se va scrie clar situația )  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___, situație pe care o identific și prin încercuire. 

 

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). Persoanelor 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 

52/26.10.2022, cu modificările și completările ulterioare. 

           În consecință, vă rog să aprobați acordarea unui sprijin financiar în cuantum 



de.......................................................  

 

 

 

           Întocmit, 

           .................................  

_____________________________________________________________________ 

 

 

PRIMAR, 

GHIDĂNAC MARIN 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


