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CC uuaannttuummuurr ii llee  șșii   mmooddaall iittăăţţii llee  ddee  ppllaattăă  aa  aajj uuttoorr uulluuii  ddee  uurr ggeennţţăă,,   ccoonnffoorr mm  aarr tt..   2288,,   aall iinn..  ((22))   
ddiinn  LL eeggeeaa  nnrr ..   441166//22000011  (( îînn  nnuummeerr aarr ,,   îînn  nnaattuurr ăă  ssaauu  pprr iinn  ppllaattaa  uunnoorr   cchheellttuuiieell ii   ddee  
îînnttrr eeţţiinneerr ee  şşii   îînnccăăllzziirr ee  aa  llooccuuiinnţţeeii ,,   llaa  pprr eeţţuurr ii llee  şşii   ttaarr ii ffeellee  ssttaabbii ll ii ttee  ppoottrr iivviitt  lleeggii ii ))   ;;   
  
 
 

A. Pentru plata unor facturi restante la chirie, întreţinere, energie electrică, gaze, apă, 
atunci când există riscul evacuării din locuinţă, dacă familia se află în situaţie de risc de  
marginalizare socială, generată de boli cronice grave, incurabile sau de alte împrejurări 
neimputabile (dovedite prin anchetă socială) ajutorul de urgenţă, în cuantumul aprobat de 
primar, va fi încasat de beneficiar care va plăti direct către furnizorul  de servicii 
publice,  iar chitanţa, în copie, se va ataşa la dosar pentru justificarea plăţii ajutorului de 
urgenţă; 

 
 
B. Ajutoarele de urgenţă privind cumpărarea unor medicamente, fără de care, la un 
moment dat, din lipsă sumelor necesare achiziţionării lor, viaţa persoanei ar fi pusă în 
pericol, se vor acorda în natură sau numerar. Costul total al medicamentelor, după ce se 
va deduce compensaţia, nu va depăşi 300 de lei. Dovada achiziţionării medicamentelor se 
va face cu chitanţă/bonul depuse în original la dosar.  
 
 
C. Ajutorul de urgenţă pentru acoperirea costului unei intervenţii chirurgicale de urgență 
se va plăti conform ofertei de preț emisă de unitatea medicală care va efectua intervenţia, 
și va fi însoțită de documente medicale prin care se recomandă respectiva intervenție. În 
cazul în care unele costuri sunt decontate de casa de asigurări de sănătate,  solicitantul    
trebuie să facă dovada că  a obținut acel  ajutor financiar, iar ajutorul de urgență va fi 
acordat ca diferență fără a se depăşi valoarea de 2000 lei.  
 
D. Ajutorul de urgenţă pentru asigurarea mijloacelor de subzistenţă strict necesare pentru 
supravieţuirea persoanei/familiei, aflată în situaţie de sărăcie extremă/severă (alimente, 
îmbrăcăminte, încălţăminte) se va  stabili de la caz la caz, neputând depăşi suma de 300 
lei/ an / persoană . 

 
E. În orice altă situaţie, ajutorul de urgenţă va fi acordat, în cuantumul aprobat de către 
Primar, în funcţie de costul ce trebuie acoperit pentru prevenirea sau combaterea efectelor 
situaţiei de marginalizare/excluziune socială.  
 
F. Persoana solicitantă de ajutor de urgenţă va trebui să dovedească cu acte în original că 
a folosit suma primită cu titlu de ajutor de urgenţă în scopul pentru care a solicitat-o.  



 
 

Nedepunerea actelor doveditoare care să ateste folosirea sumelor acordate cu titlu de 
ajutor de urgenţă în scopul şi cu destinaţia pentru care au fost aprobate prin dispoziţia 
Primarului atrage după sine cercetarea modului în care au fost folosiţi banii, iar dacă se 
constată insuficienta implicare a beneficiarului  acesta pierde  dreptul de a mai primi ajutor de 
urgenţă în temeiul art. 28, alin. ( 1) din Legea nr. 416/2001, din partea Sectorului 1.  
 


