Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 166/31.10.2013
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

Cazurile de “situaţii deosebite” pentru care se pot acorda ajutoare sociale
comunitare susţinute din bugetele locale, respectiv prestaţii financiare excepţionale
conform Legii nr. 272/2004 şi ajutoare de urgenţă (pentru care nu există
reglementari exprese in Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat)
Întrucât în art. 28, alin.(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat despre
“situaţiile deosebite” se stipulează doar că sunt “cele stabilite prin lege”, se consideră ca
fiind “situaţii deosebite”, în care poate fi acordat ajutor de urgenţă conform Legii nr.
416/2001 şi prestaţii financiare excepţionale, conform Legii nr. 272/2004, art. 121, 122 și
123 următoarele :
- riscul de evacuare din cauza neachitării unor facturi restante, către diverşi furnizori de
servicii de utilitate publică sau a chiriei, din motive neimputabile persoanei/familiei
(corecta gestionare a bugetului familiei, demersuri pentru găsirea unui loc de muncă, în
cazul persoanelor apte de muncă, etc.);
- imposibilitatea asigurării, la un moment dat, din resurse proprii, a mijloacelor de
subzistenţă (alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, igienizarea locuinţei), de natură a pune
în pericol viaţa persoanei/familiei sau copilului sau separarea copilului de familia sa ;
- imposibilitatea procurării la un moment dat, a unui medicament, proteze şi alte accesorii
medicale, sau efectuarea unei intervenţii chirurgicale, din lipsa resurselor financiare, fără
de care, viaţa persoanei ar fi pusă în pericol ;
- imposibilitatea efectuării unor lucrări de reparaţii în cazul familiilor care locuiesc cu
chirie în imobilele proprietate publică.
În subsidiar, orice altă situaţie care poate fi apreciată ca situaţie de “criză socială”
(situaţie deosebit de gravă, care poate pune în pericol viaţa, integritatea, securitatea,
protecţia socială a unei persoane/familii/copil la un moment dat şi căreia
familia/persoana/copilul nu îi poate face faţă prin resurse proprii) sau situaţie în care
există riscul separării copilului de familia sa.

