
CONSILIUL LOCAL CĂPLENI                                                      
JUDEŢUL SATU MARE

Proiect de  Hotărâre Nr.38/2020
privind stabilirea situațiilor deosebite în care Primarul Comunei Capleni poate acorda ajutoare de urgență

familiilor și persoanelor aflate în situațiile respective

          Consiliul local al comunei Căpleni,  judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de  ,

          Având în vedere:
 referatul de aprobare nr.38/16.12.2020 al primarului comunei Căpleni,
 raportul  nr.86/16.12.2020  al  compartimentului  de   asistență socială și  autoritate  tutelară din

aparatul de specialitate al primarului comunei Căpleni,
 adresa nr.8382/08.08.2019 al Instituției Prefectului – Județul Satu Mare
 avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism
În baza prevederilor:

- art.28 alin.(2) din  Legea Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificările și completările
ulterioare,  cu privire  la stabilirea  situatiilor  deosebite  in  care  primarii  pot  acorda ajutoare  de urgenta
familiilor si persoanelor aflate in situatiile respective
- art.41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.50/2011 cu privire la atribuţia primarului de a acorda ajutor
de urgenţă familiilor  şi  persoanelor  care se află  în  situaţii  de necesitate  cauzate  de situaţii  deosebite,
stabilite prin hotărâre a consiliului local.,
- art.129  alin.(7)  lit.”b”  din   Ordonanța  de  Urgență Nr.  57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare, 
            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d”, alin.(3) lit.”c”,  art.139,  art.196 alin.(1) lit.”a”  din
Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Se stabilesc situațiile deosebite în care Primarul Comunei Căpleni poate acorda ajutor de urgență,
astfel:

Nr.crt. SITUATIA CONDITII

1 Calamitati naturale Daca calamitatea influenteaza negativ conditiile minime de 
trai, necesitatea este urgenta, iar persoanele nu au alte 
posibilitati de a-si ameliora situatia.

2 Incendii

3 Accidente

4 Nevoie sociala

In cazul in care pana la plata venitului minim garantat, la 
care persoana este indreptatita, persoana dovedeste ca nu are
din ce sa supoarte cheltuielile de stricta necesitate. Valoarea 
ajutorului de urgenta nu poate depasi venitul minim garantat
la care persoana ar fi indreptatita.

5 Deces

Daca familia acestuia nu are banii necesari pentru 
cheltuielile de inmormantare. Valoarea ajutorului nu poate 
sa fie mai mare decat cheltuielile strict necesare, dovedite 
prin acte.

6 Boli
In cazuri urgente, cand cheltuielile medicale sunt foarte mari
iar familia sau persoana nu are posibilitati de a-si finanta 
acestea.



Art.2- Persoanele, cetățeni cu domiciliul sau reședința în comuna Căpleni, care se află în una din situațiile
mai  jos  enumerate,  constatate  prin  anchetă socială de  către consilierul  de  specialitate  din  
Compartimentul de  asistență socială și autoritate tutelară din cadrul primăriei comunei, pot primi 
un ajutor unic de urgență în bani sau în natură, alocată din bugetul local al comunei Căpleni pentru
acest scop.

Art.3- Cu  ducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  comunei  Căpleni,  
Compartimentul  financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice și  
Compartimentul de  asistență socială și autoritate tutelară.

Art.4 -Prezenta se comunică cu:
 Primarul comunei Căpleni,
 Instituţia Prefectului- judeţul Satu Mare,
 Compartimentul  financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice,
 Compartimentul de  asistență socială și autoritate tutelară
 se afișează pe panoul de afișaj al primăriei comunei.

Iniţiator Avizat
   Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika

            Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.38/16.12.2020

Referat de aprobare
la Proiectul de Hotărâre Nr.38/2020

privind stabilirea situațiilor deosebite în care Primarul Comunei Capleni poate acorda ajutoare de urgență
familiilor și persoanelor aflate în situațiile respective

Megyeri Tamás-Róbert, primarul comunei Căpleni, judeţul Satu Mare,

    Potrivit prevederilor art.28 alin.(2) din Legea Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare: 
(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate
cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin
hotarare a consiliului local. 

    Având în vedere cele de mai sus propun stabilirea situațiilor deosebite în care Primarul Comunei
Capleni poate acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în situațiile respective, după cum
urmează:

Nr.crt. SITUATIA CONDITII

1 Calamitati naturale Daca calamitatea influenteaza negativ conditiile minime de trai, 
necesitatea este urgenta, iar persoanele nu au alte posibilitati de a-
si ameliora situatia.

2 Incendii

3 Accidente

4 Nevoie sociala

In cazul in care pana la plata venitului minim garantat, la care 
persoana este indreptatita, persoana dovedeste ca nu are din ce sa 
supoarte cheltuielile de stricta necesitate. Valoarea ajutorului de 
urgenta nu poate depasi venitul minim garantat la care persoana 
ar fi indreptatita.

5 Deces
Daca familia acestuia nu are banii necesari pentru cheltuielile de 
inmormantare. Valoarea ajutorului nu poate sa fie mai mare decat 
cheltuielile strict necesare, dovedite prin acte.

6 Boli
In cazuri urgente, cand cheltuielile medicale sunt foarte mari iar 
familia sau persoana nu are posibilitati de a-si finanta acestea.

              În conformitate prevederile   art.136 alin.(8),  lit.”a” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  prezint spre analizare şi aprobare
Consiliului Local Căpleni, proiectul de hotărâre privind  stabilirea situațiilor deosebite în care Primarul
Comunei Capleni poate acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în situațiile respective

                                                                                 Căpleni, 16 decembrie 2020.-

PRIMAR
Megyeri Tamás-Róbert



Primăria comunei Căpleni
Compartiment de  asistență socială și autoritate tutelară
Nr.86/16.12.2020

Raportul Compartimentului de specialitate
la Proiectul de Hotărâre Nr.38/2020 

privind stabilirea situațiilor deosebite în care Primarul Comunei Capleni poate acorda ajutoare de urgență
familiilor și persoanelor aflate în situațiile respective

    
               Subsemnata Silaghi Ileana, asistent social din Compartimentul  de  asistență socială și autoritate 
tutelară al aparatului de specialitate al primarului comunei Căpleni, am întocmit prezentul referat de 
specialitate privind stabilirea situațiilor deosebite în care Primarul Comunei Capleni poate acorda ajutoare 
de urgență familiilor și persoanelor aflate în situațiile respective.

Potrivit  prevederilor  art.41  din   Hotărârea  Guvernului  Nr.50/2011 pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii Nr. 416/2001 privind  venitul  minim  garantat,  cu
modificările și completările ulterioare: 

Art. 41. - Primarul poate acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor
singure aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, 
incendiilor, accidentelor, precum si pentru alte situatii deosebite stabilite prin 
hotarare a consiliului local.
   Art. 42. - Dispozitia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza 
solicitarea scrisa a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum si 
ancheta sociala efectuata de personalul.... compartimentului de asistenta sociala din
aparatul de specialitate al primarului comunei,..... prin care se certifica 
situatiile de necesitate sau, dupa caz, situatiile deosebite in care se afla 
familiile ori persoanele singure.
   Art. 43. - Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevazute la 
art. 41 se suporta din bugetele locale.
   Art. 44. - Ajutoarele de urgenta prevazute la art. 41 se pot acorda in bani si/sau
in natura........
.....
   Art. 46. - In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor 
social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune 
acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea.

În baza art.129 alin.(7) lit.”b” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local asigura, potrivit competentei sale 
si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: ...serviciile sociale pentru protectia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau 
grupuri aflate in nevoie sociala

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, luând în considerare cele prezentate și
dispozițiile art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul  administrativ,  propun  Consiliului  local  aprobarea  Proiectului  de  hotărâre  privind  stabilirea
situațiilor  deosebite  în  care Primarul  Comunei  Capleni  poate  acorda  ajutoare de urgență  familiilor  și
persoanelor aflate în situațiile respective, în forma prezentată.

Compartimentde  asistență socială și autoritate tutelară
Consilier 

Silaghi Ileana
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