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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 

H O T A R A R E 

privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare 

 
Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj intrunit in sedinta ordinara in data de 26.02.2018, 

analizand referatul inregistrat sub nr. 5870 din 13.02.2018, intocmit de catre Compartimentul de asistenta 
sociala din cadrul aparatului de specialitate; 

In baza prevederilor: 
- art.28, alin.(2), (4) şi (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi 

completarile ulterioare ; 
- art. 41 - 48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- art.15 alin. (3), art.129 si art.132 din Legea nr. 292/2011 a sistenţei sociale; 
- art. 7 alin. (3) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu 

modificarile şi completarile ulterioare; 
In temeiul art.36 alin.(6) lit.”a” pct. 2, si art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
H O T A R A S T E : 

 Art.1 Primarul poate acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente, familiilor sau 
persoanelor singure, cu domiciliul in comuna Plenita, aflate in una din urmatoarele situatii: 

a) In cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, cu exceptia nevazatorilor, care nu 
realizează venituri din salarii sau pensii, fosti beneficiari ai indemnizatiei lunare stabilite în conformitate cu 
prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata 
cu modificarile  si completarile  ulterioare. Cuantumul ajutorului de urgenta va fi de 15 % din cuantumul 
ajutorului de deces acordat in cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul de 
urgenta se va acorda sustinatorului legal, doar în situatia în care acesta nu a beneficiat de ajutor de deces, 
stabilit pentru un membru de familie al pensionarului. In cazul in care nu exista sustinători legali, ajutorul se 
poate acorda si acelor persoane care prezinta documente justificative, care sa ateste cheltuielile de 
inmormantare. 

b) In cazul decesului persoanei varstnice, definita in sensul Legii nr.17/2000, republicata, lipsita de 
sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa-si indeplineasca obligatiile familiale datorita veniturilor reduse, 
pana la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara garantat în plata/membru de familie.  Acest ajutor se 
acorda doar în situatia în care persoana varstnica decedata nu figura ca beneficiara de ajutor social, stabilit in 
conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si nu figura ca asigurat în sistemul asigurarilor 
sociale de stat. Cuantumul ajutorului de urgenţă va fi 15 % din cuantumul ajutorului de deces acordat în cazul 
pensionarului, prin sistemul asigurarilor sociale de stat. Ajutorul banesc se acorda sustinatorilor legali sau 
oricarei persoane care a asigurat serviciile funerare neputand beneficia de ajutor de inmormantare din partea 
altor institutii, cu conditia prezentarii documentelor. 

Art.2  In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure 
beneficiare de ajutor social, ajutorul de inmormantare acordat va fi in cuantum de 15 % din ajutorul de deces 
stabilit in cazul pensionarului, prin sistemul asigurarilor sociale de stat.  

Art.3  Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.   
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