
  ROMANIA                                                                                                                   
JUDETUL IALOMIŢA 
COMUNA  COCORA    
            PRIMAR                                                                     
                                                                                           
                                                                        

PROIECT  DE  HOTARARE

privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

                   Primarul   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 social ; 
                    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.____al Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism; 
                       -raportul de avizare nr.____/________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, 
propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

PROIECT  DE  HOTĂRĂRE

         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.

                        INIŢIATOR PROIECT,
                                 PRIMAR,
                        Ing.Lefter Sorin- Dănuţ

                                               Avizat pentru legalitate,
                   SECRETARUL COMUNEI,

               Stanciu Constantin

Nr.6
Astăzi, 15.01.2016



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.123/15.01.2016

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind reglementarea acordării ajutoarelor

de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

Incheiat astazi 15 ianuarie 2015
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi data de mai 
sus,la afisarea proiectului de hotarare privind reglementarea ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de 
înmormântare,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, 
judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul 
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



   ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.122/15.01.2016

                                                          REFERAT DE SPECIALITATE

           Având în vedere  Expunerea de motive  întocmită de  Primarul comunei Cocora, în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.                       ;

Având în vedere prevederile art.28,alin.(2), alin.(4)si(5) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat modificată precum şi 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 si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.9, art.15 alin. (3), art.129 şi art.132 din Legea nr. 292/2011
asistenţei sociale;

Având în vedere prevederile art.106 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, modificată şi completată;

Având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizării social ; 

Din evidenţele Colectivului de Sprijin al Autorităţii Tutelare  şi de Asistenţă Socială  rezultă că
în  comuna Cocora din cauza veniturilor nete lunare foarte mici ale familiilor/persoanelor singure, 
veniturile provenind în majoritatea cazurilor din salariul de bază minim brut pe ţară, pensii pentru 
limită de vârstă, pensii de invaliditate, alocaţii familiale şi ajutoare sociale, membrii familiilor 
supravieţuiesc în condiţii de sărăcie sau sunt la limita subzistenţei.

Din cauza costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte din bugetul propriu pentru 
asigurarea medicamentelor, a tratamentelor medicale şi a intervenţiilor chirurgicale, veniturile acestora
se diminuează considerabil fiind totodată, în imposibilitatea asigurării celor necesare traiului zilnic. De
asemenea, în lipsa veniturilor, familiile nu îşi pot achita datoriile de întreţinere ale locuinţei, iar riscul 
de excluziune socială creşte în aceste condiţii, generând probleme sociale deosebite.

Ajutorul de urgenţă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor 
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o 
formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii 
de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de legislaţia în vigoare. 

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale se 
acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.

În acest sens ajutoarele de urgenţă se acordă în vederea ameliorării situaţiei socio-economice şi
de sănătate a cetăţenilor.

Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare şi  de Asistenţă Socială şi Serviciul contabil, 
avizează favorabil proiectul de hotărâre privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi 
ajutoarelor de înmormântare apreciind ca proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi
aprobat. 

            COLECTIVUL DE SPRIJIN AL AUTORITĂŢII 

            TUTELARE SI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ                          INSPECTOR(CONTABIL),



              Stanciu Constantin                                                                       Manea Valerica

              Ghinea Ion

              Petcu Amina Viorela

        

   ROMÂNIA

 JUDEŢUL IALOMIŢA

 COMUNA COCORA

      PRIMAR                                                      

  Nr.121/15.01.2016          

                                                           

E X P U N E R E    D E     M O T I V E
privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) şi (5) precum şi art.63 alin.(3) lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată şi actualizată;

Având în vedere legislaţia în vigoare pe care serviciile de specialitate o vor folosi în redactarea 
proiectului de hotărâre;  

Din evidenţele Colectivului de Sprijin al Autorităţii Tutelare şi de Asisitenţă Socială, rezultă că în  
comuna Cocora din cauza veniturilor nete lunare foarte mici ale familiilor/persoanelor singure, veniturile 
provenind în majoritatea cazurilor din salariul de bază minim brut pe ţară, pensii pentru limită de vârstă, pensii 
de invaliditate, alocaţii familiale şi ajutoare sociale, membrii familiilor supravieţuiesc în condiţii de sărăcie sau 
sunt la limita subzistenţei.

Din cauza costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte din bugetul propriu pentru asigurarea 
medicamentelor, a tratamentelor medicale şi a intervenţiilor chirurgicale, veniturile acestora se diminuează 
considerabil fiind totodată, în imposibilitatea asigurării celor necesare traiului zilnic. De asemenea, în lipsa 
veniturilor, familiile nu îşi pot achita datoriile de întreţinere ale locuinţei, iar riscul de excluziune socială creşte 
în aceste condiţii, generând probleme sociale deosebite.

Ajutorul de urgenţă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor 
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de 
sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror
drepturi sociale sunt prevăzute expres de legislaţia în vigoare. 

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale se acordă 
sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.

În acest sens ajutoarele de urgenţă se acordă în vederea ameliorării situaţiei socio-economice şi de 



sănătate a cetăţenilor comunei Cocora.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.161 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de

urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, 
intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2016, a luat in discutie, proiectul de hotarare 
privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate 
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN________________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_____________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________



                                                                                   VLAD  DOREL_________________________  

Emis astazi  20.01.2016
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.162 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de

urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectia 
copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2016, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de 
înmormântare.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate 
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION_____________________
                                                                               BANCIU RĂDEL GEORGEL_____________
                                                                               BADEA  DUMITRU_______________________



                                                                               VLAD DOREL___________________________

Emis astazi 20.01.2016
La Cocora

     ROMÂNIA                                                                                                         ANEXA  1
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                      la H.C.L. nr.7/28.01.2016
COMUNA COCORA

CRITERII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ

Nr.
crt.

DESCRIEREA SITUAŢIEI DEOSEBITE Cuantum
acordat

-lei-
1. Efectuarea  de operaţii chirurgicale  complicate ,cu costuri ridicate în 

cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi ai celor cu venituri 
mici dovedite cu acte medicale de specialitate

800

2. Efectuarea de tratamente şi investigaţii de specialitate în clinici de 
secialitate  în cazul persoanelor de ajutor social şi al celor cu venituri 
mici dovedite cu acte medicale de specialitate

500

3. Cumpărarea de medicamente pentru persoanele beneficiare de ajutor 
social şi/sau cu venituri mici cu probleme grave de sănătate care 
necesită tratamente medicale de lungă durată, intervenţii chirurgicale, 
şi care se află în imposibilitatea de a-şi achiziţiona medicamentele şi
sau dispozitivele medicale necesare datorită lipsei sau insuficienţei 
veniturilor pe care le realizează.

300

4. Decesul ambilor părinţi ai copiilor minori, când aceştia sunt daţi în 
plasament la familii cu venituri mici.

1.200

5. Acoperirea unei părţi  din cheltuielile de îmormântare pentru 
beneficiarii de ajutor social şi pentru persoanele marginalizate sau cu 
venituri mici, dacă persoana decedată nu a avut asigurate contribuţiile 
la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate, urmaşii sau aparţinătorii 
acestia neputând beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor 
instituţii, cu condiţia prezentării documentelor justificative care să 
reflecte cheltuiala făcută cu această ocazie.

1.200

6. Accidente care duc la distrugerea unor bunuri(gard, casă, anexe 
gospodăreşti) provocate de calamităţi natuarale(cutremure, incendii, 
inundaţii, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină) în 
funcţie de gravitatea acestora.

300



7. Ajutor pentru acoperirea  unei părţi din costurile de reparaţii  ale 
locuinţelor aflate într-o stare avansată  de degradată pentru persoana 
singură sau familia nevoiaşă şi care pune în pericol integritatea fizică şi
psihică.

300

8. Sprijinirea persoanelor fără venituri  în vederea punerii în legalitate  
pe linie de evidenţă a populaţiei şi stare civilă

100

9. Acordarea de produse alimentare , obiecte de îmbrăcăminte  sau alte 
categorii de  bunuri  de strictă necesitate persoanelor singure vârstnice 
sau familiilor nevoiaşe cu mulţi copii aflaţi în dificultate 

300

10. Alte cazuri ce pot apărea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de 
forţă majoră

300

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ.                                     Contrasemnează, 
                                  TOADER VASILE                                                      SECRETAR,
                                                                                                                     Stanciu Constantin

   ROMÂNIA                                                                                                        ANEXA  2
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                     la H.C.L. nr.7/28.01.2016
COMUNA COCORA

METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ

                   SECŢIUNEA I       DISPOZIŢII GENERALE

                    Art.1.Acordarea ajutorului de urgenţă şi cuantumul acestuia se stabilesc de Primarul 
comunei Cocora prin dispoziţie conform hotărârii consiliului local pe baza solicitării scrise  a unui 
membru de familie sau persoană singură;
                     Art.2.În solicitării scrise  a unui membru de familie sau persoană singură, Colectivul de 
sprijin al autorităţii tutelare şi de asistenţă socială, va efectua o anchetă socială care să clarifice situaţia
de necesitate sau alte situaţii deosebite în care se află  familia sau persoana singură.
                     Art.3.Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgenţă va fi însoţită în funcţie de 
fiecare caz în parte de următoarele documente:
                               1. -acte de identitate în copie  ale tuturor membrilor de familie(BI/CI, CN);
                               2.-certificat de căsătorie în copie;
                               3.-certificat de deces în copie;
                               4.-dovezi de venit:adeverinţă de salariu, cupon pensie, talon alocaţie, adeverinţă cu 
bunuri mobile  şi/sau imobile, adeverinţă de la registrul agricol în original;
                               5.-adeverinţă de venituri de la fisc în original;
                               6.-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului,
potrivit legii în copie;
                               7.-actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator în copie;
                               8.-certificat de încadrare într-un grad de handicap, eliberat potrivit legii, de către 
Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi/copii, respectiv acte care atestă 
încadrarea în gradul grav de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
                               9.-proces verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităţilor eliberat de 
organele competente(Comitetul Local Situaţii de Urgenţă sau Unitatea Judeţeană de Pompieri);
                             10.-adeverinţă de elev sau student, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară 
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă, în adeverinţă de elev sau student 
menţionându-se dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;



                             11.-facturi fiscale  însoţite de chitanţe, în original, pe numele celui care face 
solicitarea, care să reflecte cheltuielile de înmormântare;
                             12.-acte medicale doveditoare ale stării de sănătate(bilete de internare-externare din 
spital), certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacităţii de muncă, reţete sau 
tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de medicul 
de specialitate, specificându-se diagnosticul şi tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului,
etc.) în copie;
                            13.-adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este beneficiar de ajutor social;
                            14.-orice acte care sunt considerate a fi necesare pentru acordarea ajutorului de 
urgenţă.
                    Art.4.Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgenţă se va depune la Primarul 
comunei Cocora care îl va înainta la compartimentul  de asistenţă socială în vederea verificării şi 
confruntării datelor înscrise în cerere cu actele doveditoare şi efectuarea anchetei sociale la domiciliul 
solicitanţilor de ajutor de urgenţă, anchetă în care se va certifica situaţia de necesitate sau după caz 
situaţia de urgenţă în care se află familia sau persoana singură.
                   Art.5.În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului 
sau nu dă informaţiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că familia/persoana 
singură nu îndeplineşte condiţiile necesare de acordare a ajutorului de urgenţă.
                   Art.6.După efectuarea anchetei sociale, personalul de specialitate din cadrul 
compartimentului de asistenţă socială al comunei Cocora va analiza  dosarul şi va face propuneri 
Primarului comunei Cocora de aprobare sau respingere a solicitării de acordare a ajutorului de urgenţă.
                   Art.7.În urma propunerii de acordare/respingere formulat de compartimentul de asistenţă 
socială, primarul comunei Cocora va emite dispoziţia de acordare/respingere a solicitării formulate în 
cerere.

                 PREŞESDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează,
                         TOADER  VASILE                                                                    SECRETAR,
                                                                                                                          Stanciu Constantin


	

