
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

       
                                                       PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR._______ 
privind stabilirea situaţiilor de necesitate, a situaţiilor deosebite,în care se află 

familiile sau persoanele care locuiesc pe raza municipiului Craiova, care justifică 
acordarea ajutoarelor de urgenţă, precum şi procedura şi condiţiile de acordare a 
acestora, în conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021. 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.136225/2021, raportul nr.144054 /2021 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune stabilirea situaţiilor de necesitate, a situaţiilor deosebite,în care se află 
familiile sau persoanele care locuiesc pe raza municipiului Craiova, care justifică 
acordarea ajutoarelor de urgenţă, precum şi procedura şi condiţiile de acordare a 
acestora, în conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, art.41 din Hotărârea 
Guvernului nr.50/2011 referitoare la aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
Legii nr.416/2001; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă stabilirea situaţiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, 

care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor 
sau persoanelor care locuiesc pe raza municipiului Craiova, în conformitate cu 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă stabilirea procedurii şi a condițiilor de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă și a ajutoarelor de înmormântare, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.123/2011. 



Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
    Lia-Olguţa VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS 
ADMNISTRATIV 
Nr. 136225/03.08.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea situaţiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, în care se află familiile 
sau persoanele care locuiesc pe raza municipiului Craiova, care justifică acordarea ajutoarelor de 

urgenţă, şi a procedurii și condițiilor de acordare a acestora, în conformitate cu Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare    

        
Având în vedere: 

- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 41 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 123/2011 prin care s-a 
aprobat lista situţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele 
decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor şi accidentelor conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat; 

- adresa 24281/28.07.2021, înregistrată cu nr. 186CL din 30.07.2021, a Serviciului 
Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială Craiova prin care solicită stabilirea situaţiilor de necesitate, precum 
și a situațiilor deosebite, în care se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza 
municipiului Craiova, care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, şi a procedurii și 
condițiilor de acordare a acestora, în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare           

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 
 

- stabilirea situaţiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, care justifică acordarea 
ajutoarelor de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care locuiesc pe raza 
municipiului Craiova, în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- stabilirea procedurii şi condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă și a ajutoarelor de 
înmormântare; 

 - încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 123/2011. 
 

PRIMAR, 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
  Întocmit, 

Director executiv, 
OVIDIU MISCHIANU 

    

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
NR. 144054 /17.08.2021  
 
                                                  
                                                               RAPORT 

privind stabilirea situaţiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, în care 
se află familiile sau persoanele care locuiesc pe raza municipiului Craiova, care 

justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, şi a procedurii și condițiilor de acordare 
a acestora, în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

Prin adresa 25867/12.08.2021, înregistrată cu nr. 197CL din 17.08.2021, 
Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială Craiova solicită stabilirea situaţiilor de necesitate, 
precum și a situațiilor deosebite, în care se află familiile sau persoanele care 
locuiesc pe raza municipiului Craiova, care justifică acordarea ajutoarelor de 
urgenţă şi a procedurii și condițiilor de acordare a acestora, în conformitate cu 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Potrivit Legii Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, îşi asumă 
responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele 
normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 123/2011, s-a 
aprobat lista situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, 
altele decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor şi accidentelor 
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  

La data de 11.06.2021, a intrat în vigoare Legea nr. 158/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care 
modifică, totodată, și art. 28 alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 41 din H.G. nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 416/2001, potrivit căruia „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”.  

Având în vedere faptul că, potrivit noilor reglementări, organul deliberativ 
al unității administrativ-teritoriale stabilește toate situaţiile care justifică 
acordarea ajutoarelor de urgență, procedura şi/sau condiţiile de acordare a 
acestora, se impune adoptarea unei noi hotărâri de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova.   



          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. 
 În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau 
al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea 
unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se 
acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, 
părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în 
lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. 
 Cuantumul ajutorului se va stabili prin dispoziţia primarului, în limita 
sumelor aprobate în bugetul local la Capitolul 68.02 Subcapitol 68.02.15.01 - 
Ajutor social, în urma evaluării socio-materiale a solicitantului, prin ancheta 
socială, acesta putând beneficia o singură dată într-o perioadă de 12 luni, conform 
art. 392 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Ajutoarele pot fi acordate şi în completarea celor care sunt aprobate de 
Guvernul României. 
  Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 28 din 
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu art. 41 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 şi în temeiul prevederilor 
art. 129, alin.2, lit. d coroborat cu alin.7, lit. b și art.196 alin.1 lit. b din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem Consiliului Local: 
 1. stabilirea situaţiilor de necesitate, precum și a situațiilor deosebite, care 
justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau 
persoanelor care locuiesc pe raza municipiului Craiova, în conformitate cu Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit anexei nr. 1 la prezentul raport; 
 2. stabilirea procedurii şi condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă și 
a ajutoarelor de înmormântare, potrivit anexei nr. 2 la prezentul raport; 
 3. încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 123/2011. 
 
 

 
    Director Executiv,                                           Intocmit, 

Ovidiu Mischianu             cons. jur. Olga Georgescu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                     Îmi asum responsabilitatea privind    

    si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului             legalitatea actului administrativ 
                      Semnătura:                                                                     Semnătura:  

  
 
 
 

 



Anexa nr. 1 la raportul nr.  144054/17.08.2021 

             

Situaţiile de necesitate și situațiile deosebite care justifică acordarea 

ajutoarelor de urgenţă, familiilor sau persoanelor care locuiesc pe raza 

municipiului Craiova, în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Primarul municipiului Craiova poate dispune acordarea de ajutoare 

de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în 

următoarele situații de necesitate: 

1. Calamităţi naturale; 

2. Incendii; 

3. Accidente; 

4. Epidemii; 

5. Epizootii; 

6. Decesul ambilor părinţi când copiii minori sunt daţi în plasament la familii cu 

venituri mici; 

7. Decesul persoanelor din familii cu venituri mici care, nefiind cuprinşi în 

sistemul de asigurări, nu pot beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor 

instituţii; 

8. Cazul tinerilor şi copiilor proveniţi din centre rezidenţiale sau ai căror părinţi 

au decedat ori au un singur părinte care nu are posibilităţi să întreţină familia şi 

care au rezultate deosebite la învăţătură, pentru continuarea studiilor; 

9. Alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevăzute, stabilite prin 

dispoziţia primarului. 



Anexa nr. 2 la raportul nr.  144054/17.08.2021 

 
Procedura şi condițiile de acordare a ajutoarelor de urgenţă și a ajutoarelor 

de înmormântare 
 

 Procedura stabileşte acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor sau 
persoanelor care locuiesc pe raza municipiului Craiova, care se află în situaţii de 
necesitate 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, şi ajutoarelor de înmormântare în cazul decesului unei persoane din 
familiile beneficiare de ajutor social, al persoanei singure beneficiare de ajutor 
social, precum şi al persoanei fără venituri sau cu venituri reduse, în 
conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Registratura instituţiei primeşte şi înregistrează cererea și declarația pe 
propria răspundere de acordare a ajutorului de urgență sau a ajutorului de 
înmormântare, a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoțită de 
acte doveditoare. 
 Actele necesare care trebuie depuse împreună cu cererea și declarația pe 
propria răspundere sunt următoarele: 

a) copie act de identitate solicitant; 
b) copii acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte 

solicitantul; 
c) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria 

persoanelor cu handicap (acolo unde este cazul); 
d) certificatul fiscal privind veniturile, eliberat în luna anterioară/curentă 

depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă; 
e) certificat fiscal privind bunurile aflate în proprietate (clădiri, terenuri, 

autoturisme); 
f) taloane de plată/ cupoane pentru toate tipurile de pensie sau 

indemnizaţie cu caracter permanent din luna anterioară/curentă 
depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă; 

g) adeverinţă eliberată de angajator cu venitul net realizat din luna 
anterioară/curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de 
urgenţă; 

h) adeverinţă din care să reiasă statutul de elev/student cu precizarea dacă 
beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia; 

i) acte medicale din care să rezulte starea de sănătate a 
solicitantului/membri de familie (după caz), precum şi reţete, trimiteri, 
tratamente prescrise de medicul specialist; 



j) documente doveditoare privind cheltuielile cu înmormântarea, după 
caz; 

k) alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind 
acordarea ajutorului. 

Copiile actelor doveditoare vor fi însoțite de cele originale, în vederea 
certificării pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuții în 
acest sens al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova. 

După primirea cererii și declarației pe propria răspundere a solicitantului, 
se verifică actele doveditoare care o însoțesc, de către personalul de specialitate. 

Personalul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova cu atribuții în 
acest sens efectuează ancheta socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii și declarației pe propria răspundere. 

Se întocmesc raportul şi dispoziţia de acordare a ajutorului de urgenţă sau 
a ajutorului de înmormântare sau de respingere a cererii. 

Dispoziţia primarului municipiului Craiova se comunică solicitantului în 
termen de 5 zile de la data emiterii acesteia. 

Cuantumul ajutorului se va stabili prin dispoziţia primarului, în limita 
sumelor aprobate în bugetul local la Capitolul 68.02 Subcapitol 68.02.15.01 - 
Ajutor social. 

Ajutoarele de urgenţă se acordă o singură dată într-o perioadă de 12 luni.  
Ajutoarele pot fi acordate şi în completarea celor care sunt aprobate de 

Guvernul României. 
În situația aprobării cererii, se întocmeşte statul de plată pentru plata 

ajutorului de urgenţă sau de înmormântare şi se achită drepturile băneşti, de la 
casieria instituţiei, în baza actului de identitate al solicitantului şi, acolo unde 
este cazul, a certificatului de deces în original.                                                                           
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