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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite, altele decât cele 
prevăzute în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor 
sau persoanelor singure şi procedura de acordare a acestora 
Compartimentul juridic primind spre analiză proiectul de hotărâre privind 
stabilirea situaţiilor deosebite, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completări le ulterioare, pentru care se pot 
acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure şi procedura de acordare a 
acestora, menţionează următoarele: 
Conform art. 28 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, primarii pot dispune acordarea de 
ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în 
situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, 
epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau 
sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate, 
stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile 
de acordare. 
Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia 
pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi 
ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a 
situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure. 
Potrivit art. 41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr. 
50/20 Il, cu modificările şi completările ulterioare, primarul poate acorda ajutoare de 
urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate 
calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite 
stabilite prin hotărâre a consiliului local. 
Totodată, conform art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local are atribuţii privind gestionarea serviciilor de 
interes local şi asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind persoanele cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 
A vând în vedere cele precizate, Compartimentul juridic consideră legal prezentul 
proiect de hotărâre. 

	

PP/PP 2 ex. 
 
CONSILIER JURIDIC, 
     Paul Petroaie 


