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Din 12 decembrie 2019

pentru stabilirea situatiilor care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgenJá ,

altele decát cele stabilite de Legea nr.4161200l privind venitul minim de incluziune

Consiliul local al comunei Izvoru Crigului , jude{ul Cluj, intrunit in gedinfa de lucru extraordinará
din data de 12.12,2019;

Ín conformitate cu prevederile :

- OUG nt.57 l2019 codul administrativ
- Legea nr. 4161200l privind venitul minim de incluziune

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1933 din09.12.2019 al compartimentuluide
specialitate precum gi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ,

CONSILIaL LOCALAL COMUNEI Izvoru Críqului adoptd prezenta
HorÁRÁRE

Art. 1. Se stabilesc situaliile care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgentá, altele decát cele
stabilite de Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificárile 9i completári|e ulterioare,
conform Anexei , parte integrantá din prezenta hotáráre.

Art.2, Acordarea ajutoarelor de urgen}á se vor face prin Dispozilie a Primarului comunei Izvoru
Crigului, la solicitarea scrisá a unui membru de familie sau a persoanei singure, pe bazá de declarafie pe
proprie ráspundere, insotite de actele doveditoare, in functie de situatia pentru care se solicitá ajutorul de
urgen!á, numai dupá efectuarea anchetei sociale gi intocmirea referatului de specialitate de cátre
Compartimentul asistentá socialá, prin care se certificá situatiile de necesitate gi numai in situatii temeinic
justificate.

Art. 3. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotárári se incredinleazá Primarul
Comunei Izvoru Crigului 9i Compartimentul asisten!á socialá.

Art.4, Prin grija secretarului comunei Izvoru Cri;ului prezenta hotáráre se comunicá in termenul
prevázut de lege cátre :

- Institulia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul comuneiIzvoru Crigului ,

i Izvoru Cri;ului
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Situalii care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgentá, altele decát cele stabilite
de Legea nr.416l2007 , cauzate de calamitáli naturale, incendii, accidente

1. in cazu| decesului persoanei cu handicap sotului / so}iei / copilului , in cuantum de
páná la 1500 lei , cu condilia ptezentárii documentelor justificative cu privire la cheltuielile
fácute cu acesta ocazie.

2. Beneficiarilor de ajutor social care decedeazá 9i se constatá , in urma anchetei sociale,
ca urmagii acestora au suportat cheltuielile de inmormántare , in cuantum de páná la 1000 lei , cu
condilia prezentárii documentelor justificative cu privire la cheltuielile frcute cu acesta ocazie.

3. Decesul in familia angajatului din cadru instituliei , so{ul / sotia / copilul, in cuantum de
páná la 2000 lei , cu condilia prezentárii documentelor justificative cu privire la cheltuielile
fácute cu acestá ocazie.

4. in cazul imbolnávirii grave a angajatului din cadru instituliei sau in familia angajatului,
solul / solia / copilul, in cuantum de páná la 3000 lei, cu condilia prezentárii documentelor
justificative cu privire la cheltuielile ficute cu acestá ocazie.

5. Accidentarea in timpul exerciliului funcliunii al unui angajat din cadrul institutiei in
urma cáruia a suferit o spitalizare mai mare de 15 zile sau o infirmitate in cuantum de páná la
2000 lei, in functie de gravitatea acesteia.

6. in cazul bolnavilor cronici , cu prioritate persoane várstnice, provenite din familii in care
nu se depágeste salariul minim pe economie , pentru acoperirea parlialá a costurilor
medicamentelor , in cuantum de páná la 1000 lei l an.

7.Incazul persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale cárei venituri nete pe

membru de familie , la data decesului , au fost sub salariul minim pe economie, sau cánd
persoana decedatá nu a realizat venituri gi nu a cotizat la fondul asigurárilor sociale, in cuantum
de páná la 1000 lei.
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