
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

       HOTĂRÂREA NR.496 
privind  alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova a 
fondurilor necesare pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă, către persoanele 

afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în Târgul Municipal 
Craiova 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.12.2015; 

Având în vedere raportul nr.198818/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune  alocarea din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova a fondurilor necesare pentru acordarea  ajutoarelor 
de urgenţă, către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în 
Târgul Municipal Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale  nr.292/2011; 
  În temeiul prevederile art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.2, art.45, 
alin.2, lit.a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1000 lei pentru 

fiecare comerciant afectat de incendiul produs în data de 11.12.2015 în Târgul 
Municipal Craiova şi cu domiciliul în Municipiul Craiova.  

Art.2.  Persoanele beneficiare de prevederile art.1, vor primi beneficiul asistenţei 
sociale o singură dată începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
pe baza metodologiei prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta. 

  Art.3. Sumele ce constituie acordarea ajutoarelor de urgenţă vor fi alocate din 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
    PT. SECRETAR, 

Marian VASILE       Ovidiu MISCHIANU 
 



 
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.496/2015 

 
 
 
 

METODOLOGIE DE APROBARE A  
AJUTOARELOR DE URGENŢĂ 

  
 
 
 
 Pentru acordarea ajutorului de urgenţă solicitanţii vor depune o cerere la 
autoritatea locală cu sediul Primăriei Municipiului Craiova din bdul Oltenia, bloc 
65A1, parter, însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare, unde îşi 
desfăşoară activitatea Compartimentul Stabilire din Cadrul Serviciului Stabilire 
Ajutor Social şi Protecţie Socială. 
 
 Condiţia obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească comerciantul, beneficiar 
de ajutor de urgenţă, este să aibă domiciliul în municipiul Craiova.  
 
 Compartimentul Stabilire din Cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social şi 
Protecţie Socială va analiza fiecare dosar şi va întocmi raport de specialitate şi 
dispoziţia Primarului cu propunere de aprobare/respingere a solicitării de acordare a 
ajutorului de urgenţă, . 
 
 Dosarele vor conţine în mod obligatoriu: 

- cerere titular; 
- actul de identitate din care să rezulte în mod obligatoriu domiciliul în 

Municipiul Craiova; 
- adeverinţă de la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L. Craiova din care să 

rezulte că la momentul producerii incendiului, comerciantul îşi desfăşura 
activitatea în spaţiul afectat. 
 
Beneficiile de asistenţă socială se acordă sub rezerva achitării de către 

beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.  
 
Pentru efectuarea plăţilor ajutoarelor de urgenţă Compartimentul Stabilire 

din Cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială va întocmi ştatele 
de plată şi le va înainta la Direcţia Economico-Financiară din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova. Plata ajutoarelor de urgenţă se va efectua prin casieria 
Primariei Municipiului Craiova. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marian VASILE 



 
 
 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.496/2015 
 
 

METODOLOGIE DE APROBARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ 
  
 
 
 
 Pentru acordarea ajutorului de urgenţă solicitanţii vor depune o cerere la 
autoritatea locală cu sediul Primăriei Municipiului Craiova din bdul Oltenia, bloc 
65A1, parter, însoţită în mod obligatoriu de documentele doveditoare, unde îşi 
desfăşoară activitatea Compartimentul Stabilire din Cadrul Serviciului Stabilire 
Ajutor Social şi Protecţie Socială. 
 
 Condiţia obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească comerciantul, beneficiar 
de ajutor de urgenţă, este să aibă domiciliul în Municipiul Craiova.  
 
 Compartimentul Stabilire din Cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social şi 
Protecţie Socială va analiza fiecare dosar şi va întocmi raport de specialitate  şi 
dispoziţia Primarului cu propunere de aprobare/respingere a solicitării de acordare a 
ajutorului de urgenţă, . 
 
 Dosarele vor conţine în mod obligatoriu: 

- cerere titular; 
- actul de identitate din care să rezulte în mod obligatoriu domiciliul în 

Municipiul Craiova; 
- adeverinţă de la S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L. Craiova din care să 

rezulte că la momentul producerii incendiului, comerciantul îşi desfăşura 
activitatea în spaţiul afectat. 
 
Beneficiile de asistenţă socială se acordă sub rezerva achitării de către 

beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.  
 
Pentru efectuarea plăţilor ajutoarelor de urgenţă Compartimentul Stabilire 

din Cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială va întocmi ştatele 
de plată şi le va înainta la Direcţia Economico-Financiară din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova. Plata ajutoarelor de urgenţă se va efectua prin casieria 
Primariei Municipiului Craiova. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marian VASILE 
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