
Primaria comunei Stefan cel Mare
Anexa nr.l la HCL nr.40 din l2.l 1.2013

Lista
privind stabilirea silualiilor deosebite care justificd acordarea ajutoarelor de urgenyd, oltele

decdt cele datorote calamitdlilor naturale, incendiilor, occidentelor in conformitote cu
Legea 4 16/2001 privind venitul minim garantat cu modificdrile Si completdrile ulterioare

Se acorda ajutor de urgenta persoanelor care se afla in situatii deosebite, altele decat cele
prevazute Legea 41612001 privind venitul minim garantat cu modificlrile gi completdrile ulterioare, in
urmatoare[e cazuri:

1) In caz de deces a unei persoane in care familia nu inregistreaza nici un venit si nu
beneficiaza de ajutor social.
Pentru persoanele singure, care nu sunt beneficiare de jutor social, nu au venituri si nu au
rude pe teritoriul comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt si se afla in situatii deosebite
altele decat cele prevazute Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificlrile
$i completdrile ulterioare.
Persoanelor care se ocupa de inmormantarea unei persoane singure, fara rude pe teritoriul
comunei si care nu beneficiaza de nici un venit sau ajutor social.
In caz de deces a unei persoane cu handicap, care nu beneficiaza de ajutor de
inmormantare, iar familia se afla intr-o situatie financiara precara.
Pentru persoanele care se afla in situatii deosebite, altele decat cele prevazute Legea
41612001 privind venitul minim garantat cu modificlrile gi completdrile ulterioare, a caror
venituri pe membru de familie nu depaseste salarul minim pe economie aplicabil la data
constatarii situatiei deosebite.

Presedinte de sedinta,
Mareg Florin Vasile
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Contrasemneaza,
Secretar,
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ROMANIA
ruDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 47 din 27 .07 .2012

Consiliul local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt,
Avdnd in vedere nota de fundamentare a primarului comunei, Sorin Ouatu, inregistrata sub nr.

411112013, prin care se propune modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 47 din 27 .07 .20l2cat si
referatul de specialitate intocmit de compartimentul Asistenld Social5 privind stabilirea unor
situaliilor deosebite care justificl acordarea ajutoarelor de urgentl, altele decat cele datorate
calamit[]ilor naturale, incendiilor qi accidentelor;

in conformitate cu prevederile Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat, cu
modificdrile gi completirile ulterioare 9i Hotirdrii Guvemului nr.50/201I referitoare la aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.4l61200l;

In temeiul art. 36 alin.2 lit.d) coroborat cu alin.6 lit.a) pct.2 si art.45, alin.l din Legea
nr.2l5/2001, privind administralia publici Iocali, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 47 din 27.07.2012 privind lista
situaliilor deosebite care justificl acordarea ajutoarelor de urgentd, altele decat cele datorate
calamitdlilor naturale, incendiilor, accidentelor, conform anexelor I si 2 care fac parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. Primarul comunei Stefan cel Mare, prin aparatul propiu de specialitate va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotlrAri.

Art.3 Secretarul comunei va face publica prezenta hotarare si o va comunica persoanelor si
institutiilor interesate.

Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate,
Secretar comuna,

Stoleru Nicolae
Mares Florin Vasile
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Primiria comunei $tefan cel Mare
Anexa rr.2 la H.C.L. nr. 40 din 12.11.2013

DOCUMENTE
ce vorfi ataqate la cererea de acordarea ajutorului de urgenld,altele decdt cele datorate

calamitdlilor naturale,incendiilor ,accidentelor tn conformitate cu Legea 416/2001

privind venitul minim garantat cu modificdrile qi completdrile ulterioare

1) Pentru cazul de la punctul nr. 1 din anexa nr.l la H.C.L. nr. 39/2013, solicitantul va

atasa cererii urmatoarele documente:
-copier si original dupa actul de identitate al solicitantului ;
-certificatul de deces ;
-actele de stare civild ale solicitantului din care sd rezulte relalia de rudenie cu

decedatul ;
-dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormdntarea;

- declaratie pe propria raspundere de lafiecare membru major al familie, ca nu

b enefi c iaza de tt e nitur i ;
- ancheta sociald ;

2) Pentru cazul de la punctul nr. 2 din anexa nr.1 la H.C.L. rlr. 3912013, solicitantul va

atasa cererii urmatoarele documente:
-copier si original dupa actul de identitate al solicitantului ;
-documente care sd ateste situalia deosebitd;
-adeverinld dupd rolul agricol privind bunurile mobile si imobile ale

solicitantului ;
-declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza ttenituri;
-ancheta sociald ;

3) Pentru cazul de la punctul nr. 3 din anexa nr.l la H.C.L. nr. 39/2013, solicitantul va

atasa cererii urmatoarele documente:
- copie dupa actul de identitateal solicitantului
-certificatul de deces ;
-adeverinld dupd rolul agricol privind bunurile mobile qi imobile ale

decedatului
-dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormdntarea ;
-ancheta sociald ;

4) Pentru cazul de la punctul nr. 4 din anexa nr.l la H.C.L. nr. 39/2013, solicitantul va

atasa cererii urmatoarele documente:
- copie dupa actul de identitate al solicitantului
- certificat de deces ;
- xerocopie certificat persoand cu handicap ;



- adeverinld dupd rolul agricol privind bunurile mobile Si imobile ale decedatului ;
- dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormdntarea ;
- declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate de la Jiecare

membru major al familiei;
- ancheta sociald ;

l) Pentru cazul de la punctul nr. 5 din anexa nr.l la H.C.L. nr. 3912013, solicitantul va
atasa cererii urmatoarele documente:

- copie dupa actul de identitate al solicitantului
- adeyerinta de venit / cupon pensie pentru fiecare membru al familie

- declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate de la fiecare
membru major al familiei(daca este cazul);

- ancheta sociald ;

Presedinte de sedinta,
MareS Florin Vasile
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Contrasemneaza,
Secretar,

Stoleru Ni,i,\\
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