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HOTARARE

privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

                   Consiliul Local al  Comunei Cocora, judeţul  Ialomiţa,
                   Având în vedere: 
                   - prevederile art.28,alin.(2), alin.(4)şi(5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat modificată;
                    - prevederile art. 41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G. 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile art.9, art.15 alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011 asistenţei 
sociale;
                     - prevederile art. 106 din Legea nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor 
copilului, modificată şi completată;
                     - prevederile art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea 
marginalizării sociale ; 
                    Examinând:
                     -expunerea de motive nr.121/15.01.2016 a primarului comunei Cocora;
                     -raportul comisiei de specialitate nr.122/15.01.2016 din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului;

                      - raportul de avizare nr.161/20.01.2016 al Comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism; 
                       -raportul de avizare nr.162/20.01.2016 al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                     În temeiul art.36 alin.(6) lit. ,,a'' pct.2, art. 45 alin.(1), art.115 alin.1 lit. ,,b'' din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, 
familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul în comuna Cocora, aflate în una din situatiile 
deosebite stabilite in anexa nr.1,  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.2 Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă conform Anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3  Ajutoarele de urgenţă în bani se vor acorda pentru familiile sau persoanele singure 
aflate într-una din situaţiile deosebite stabilite în anexa nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri, doar o
singură dată într-un an calendaristic. 

        Art.4  Pentru situaţiile deosebite prevăzute în anexa nr.1 parte integrantă a prezentei 
hotărâri, pct.1 – 10, ajutoarele de urgenţă se vor acorda în baza anchetei sociale, precum şi a 
documentelor justificative anexate (acte privind componenţa familiei, veniturile nete lunare ale 
persoanei singure/ale familiei, acte medicale privind starea de sănătate, orice act care certifică starea 
socio-economică precară a familiei/persoanei singure, etc.), aşa cum se menţionează în Anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre.         



        Art.5   În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru care au 
fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

        Art.6  În categoria situaţiilor de necesitate va fi inclusă atenţionarea de "Cod Galben" 
transmisă de Agenţia Naţională de Meteorologie pentru zilele cu temperaturi ridicate. În vederea 
prevenirii efectelor negative datorate zilelor de caniculă, se va aloca o sumă cu titlu de ajutor de 
urgenţă, ce se va cheltui pentru distribuirea de apă potabilă persoanelor defavorizate aflate în evidenţa 
Colectivului de Sprijin al Autorităţii Tutelare şi de  Asistenta Sociala (2 litri de apă potabilă /zi de 
persoană). Documentele justificative sunt cele stabilite de legislaţia în vigoare pentru astfel de situaţii 
de urgenţă, iar alocarea sumei necesare se va face prin dispoziţia primarului. 

        Art.7  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi dusă la îndeplinire de 
către Primarul comunei Cocora prin aparatul de specialitate al acestuia.

        Art. 8  Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                  TOADER VASILE

                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETARUL COMUNEI,

               Stanciu Constantin
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