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ROMÂNIA                       
JUD. SATU MARE                
ORAŞUL TĂŞNAD        
CONSILIUL LOCAL               
 

HOTĂRÂREA Nr. 173 
din data de 22 decembrie 2021 

 

privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al 
orașului Tășnad și stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea acestora 

 
Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

extraordinară, în data de 23 decembrie 2021; 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 

nr. 27976/20.12.2021; 
Analizând Referatul nr. 27975/20.12.2021 al Compartimentului Asistență Socială din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, precum; 
Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
27978/20.12.2021 şi Avizul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, 
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Orașului 
Tășnad, înregistrat sub nr. 28085/2021; 
 În baza prevederilor art. 28 alin. (2) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 41 - 48 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 11, art. 15, art. 16 și art. 129 din Legea 292/2011 a 
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta 
sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. b), precum și ale 
art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 – Se aprobă Procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al 

orașului Tășnad, familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate 
calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru cazurile sociale deosebite, 
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Limita minimă a cuantumului ajutorului de urgență acordat este de 500 de 
lei, iar limita maximă este de 2000 de lei. 

Art. 3 – Într-un an calendaristic, o familie/persoană singură aflată într-o situație de 
risc social, poate beneficia de ajutor de urgență doar o singură dată și doar pentru una din 
situațiile prevăzute în prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Fondurile necesare acordării ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul 
local al orașului Tășnad. 



 
 

Art. 5 – Ajutoarele de urgență se acordă prin dispoziția primarului orașului Tășnad, 
în baza solicitării scrise, formulată de către un membru al familiei sau de către persoana 
singură, precum și a unui referat întocmit de către Compartimentul de Asistență Socială, în 
baza anchetei sociale efectuate, din care să rezulte situațiile de necesitate sau deosebite în 
care se găsește familia sau persoana singură conform Anexelor nr. 1 și 2 din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 6 – Nu se acordă ajutoare de urgență familiilor/persoanelor singure care dețin 
unul sau mai multe din următoarele bunuri: 
 a. clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor 
gospodărești; 
 b. terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane 
care depășesc 1000 mp teren agricol în zona urbană și 2000 mp in zona rurală; 
 c. autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 
10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului 
acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu 
accesibile;  
 d. mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;   
 e. autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 
autobuze, microbuze;  
 f. depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei (sens in care se va da o declarație pe 
propria răspundere în care se va face referire la dispozițiile art.326 din Codul penal cu 
privire la falsul in declarații),  
 g. animale și/sau păsări. 
 Art. 7 – Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 90/2008 privind 
stabilirea situațiilor deosebite pentru care Primarul Orașului Tășnad poate acorda ajutoare 
de urgență, se abrogă. 
 Art. 8 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tășnad și Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Tășnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                        ANEXA NR. 1 
JUD. SATU MARE             LA HOTĂRÂREA NR. 173 / 2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

PROCEDURA 
 

de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al orașului Tășnad familiilor sau 
persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, 

accidentelor, precum și pentru cazurile sociale deosebite 
 
 Art. 1 – Pot beneficia de ajutoare de urgență doar familiile/persoanele singure care au 
domiciliul sau reședința pe raza unității administrativ-teritoriale Tășnad, în limita fondurilor 
prevăzute în bugetul local al orașului Tășnad cu această destinație. 
 Art. 2 – Ajutoarele de urgență se pot acorda pe bază de cerere însoțită de un dosar care va 
cuprinde următoarele: 
 a. Cerere – tip în care se va preciza motivul exact pentru care se solicită ajutorul de urgență; 
 b. Ancheta socială efectuată de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orașului Tășnad; 
 c. Acte doveditoare privind identitatea membrilor familiei; 
 d. Acte doveditoare privind veniturile tuturor membrilor familiei; 
 e. Acte care să ateste situația de urgență (valoare estimată a pagubelor, valoarea 
intervențiilor medicale, a medicamentelor și a materialelor sanitare ale căror costuri nu sunt 
acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate, valoare cheltuielilor de transport 
a persoanei decedate și a cheltuielilor de înmormântare suportate). 
 Art. 3 – Propunerea de acordare a ajutorului de urgență, precum și cuantumul acestuia, se 
face de către personalul din cadrul Compartimentului de Asistență Socială, după identificarea și 
evaluarea nevoilor socio-economice și/sau medicale reale ale persoanei/familiei care a solicitat 
ajutorul financiar. 
 Art. 4 – În cazul în care solicitantul refuză să prezinte informațiile necesare pentru 
realizarea anchetei sociale sau actele necesare întocmirii/completării dosarului, se consideră că 
persoana singură/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență, drept urmare 
dosarul se respinge. 
 Art. 5 – Dosarul va fi completat în mod obligatoriu, cu actele care demonstrează acordarea 
ajutorului de urgență și cu dovada prezentată de titularul dosarului din care să rezulte că suma 
respectivă a fost utilizată în scopul solicitat. 
  Art. 6 – (1) Dovada utilizării ajutorului de urgență, se depune la Primăria orașului Tășnad, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea acestuia. 
 (2) Nerespectarea art. 4 alin. (1) din prezenta procedură, constituie motiv de respingere a 
solicitărilor persoanei/familiei în cauză, pe o perioadă de doi ani de la constatare. 
 Art. 7– În cazul în care se constată că sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență au fost 
utilizate în alt scop decât cel solicitat, autoritatea locală va întreprinde demersurile legale privind 
recuperarea sumelor. 
 Art. 8 – La stabilirea eligibilității beneficiarilor, se vor lua în considerare prevederile 
cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare și situațiile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
  

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                         ANEXA NR. 2 
JUD. SATU MARE             LA HOTĂRÂREA NR. 173 / 2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 
 

SITUAȚIILE DEOSEBITE 
 

pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local al orașului Tășnad 
 
 Art. unic – Se stabilesc situațiile deosebite privind acordarea ajutoarelor de urgență din 
bugetul local al orașului Tășnad pentru familiile sau persoanele singure, după cum urmează: 
 a. compensarea parțială a pagubelor cauzate de calamități naturale, incendii sau 
accidente, în funcție de nivelul acestora; 
 b. achitarea integrală sau parțială a costurilor privind investigațiile medicale de 
specialitate, intervenții chirurgicale sau procurarea unor medicamente ori echipamente medicale 
ale căror cost nu poate fi suportat din bugetul familiei; 
 c. achitarea parțială sau integrală a costului chiriei la prețul pieței, pe o perioadă 
determinată, pentru persoana singură care este lipsită de adăpost, nu poate beneficia de o 
locuință socială, nu întrunește condițiile necesare internării în instituții de ocrotire și nu dispune 
de venituri necesare plății unei chirii la prețul pieței; 
 d. achitarea unor taxe pentru persoana lipsită de aparținători și aflată în stare de 
dependență socială, ale cărei venituri nu permit achitarea taxelor necesare internării în instituții 
de ocrotire socială; 
 e. achitarea parțială a cheltuielilor de înmormântare pentru familia sau persoana singură 
care nu poate acoperi cheltuielile minime necesare înmormântării unui membru al familiei sau a 
cheltuielilor de transport de la locul decesului la domiciliul acestuia. 
 f. în cazul decesului ambilor părinți, când copii minori sunt preluați de familii cu venituri 
mici; 
 g. pentru acoperirea asigurărilor de sănătate, în cazul în care persoanele fără venit sau cu 
venit redus, nu pot beneficia de asistență medicală fără coplata acestor asigurări restante. 
   

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


