ANEXA nr. 1
la H.C.L. Sector 6 nr. ........./............
LISTA
cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă
1.Ajutoare de urgenţă în sumă de 1.000 lei, pentru situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi
naturale, incendii, accidente, acordate familiilor şi persoanelor singure ale căror venituri medii
nete pe membru se află până la nivelul salariului minim net pe economie.
Menţionăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28, alin (2) din Legea
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, art.42 şi
art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
2. Ajutoare de urgenţă de până la 1.000 lei, pentru situații medicale, certificate de medicul
specialist (efectuarea de operaţii chirurgicale, cu costuri ridicate, tratamente şi investigaţii de
specialitate, achiziţionarea de dispozitive medicale), acordate familiilor cu venituri medii nete lunare
de până la 600 lei/membru și persoanelor singure cu venituri medii nete lunare de până la 800 lei
Menţionăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28, alin (2) din Legea
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, art.42 şi
art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
3.Ajutoare de urgență în sumă de 1.000 lei, pentru acoperirea unor cheltuieli cu
înmormântarea – acordate persoanelor singure beneficiare de ajutor social sau care fac parte din
familiile beneficiare de ajutor social.
Acest sprijin financiar se mai acordă şi pentru persoanele decedate, care nu se aflau în
următoarele situaţii: (angajat cu carte de muncă, şomer, minor, elev sau student, pensionar, persoană
încadrată în grad de handicap) și nu au avut calitatea de asigurat înregistrat la Casa de Asigurări de
Sănătate a Municipiului Bucureşti./CASA O.P.S.N.A.J.
Valoarea facturilor să fie minim în sumă de 1.000 lei.
Menţionăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28, alin (4) şi (5) din
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi art.46,
art.47 şi art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
4. Ajutoare de urgență de până la 1.000 lei (consum fără penalități), pentru acoperirea unor
nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități sau către asociația de
locatari/proprietari (la întreținere, energie electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi), care le
percep în situații de incapacitate financiară obiectivă – acordate familiilor cu venituri medii nete
lunare de până la 600 lei/membru și persoanelor singure cu venituri medii nete lunare de până la
800 lei și care la momentul solicitării nu întrunesc condițiile sau nu au beneficiat (în același an) de
prevederile H.C.L. sector 6 nr.183/2002 privind aplicarea H.G.
nr.1149/2002, pentru
suportarea unei părţi din datoriile pe care persoanele/familiile marginalizate social le
înregistrează la plata cotelor de întreţinere sau către furnizorii de utilităţi publice de strictă
necesitate (energie electrică, energie termică, apă curentă, gaze naturale) consum fără penalităţi.
Menţionăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28, alin (2) din Legea
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, art.42 şi
art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
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Mențiuni:
1) Pot beneficia de aceste ajutoare de urgenţă numai persoanele care au domiciliul legal pe
raza sectorului 6 sau a avut domiciliul situat pe raza sectorului 6 (în cazul persoanelor decedate) în
ultimele 12 luni la data depunerii cererii (cu excepția ajutorului de înmormântare).
2) Ajutoarele de urgenţă se acordă o singură dată pe an, cu excepția ajutorului de
înmormântare și ajutorului pentru situații de necesitate, care se acordă o singură dată (și numai în
cazul în care data de înregistrare a cererii prin care se solicită acordarea ajutorului pentru
înmormântare nu depăşește 12 luni de la producerea evenimentului).
3) Persoana singură sau familia poate solicita într-un an calendaristic doar un singur tip de
ajutor de urgență;
4) Necompletarea dosarului cu actele solicitate sau expirarea documentelor prezentate într-un
înterval de 3 luni de la depunere, atrage închiderea cazului, prin întocmirea unui raport de închidere
caz.
5) Ajutoarele de urgență prezentate la pct.4 se acordă numai în cazul în care, cuantumul
debitului/debitelor înregistrat/e de persoană/familie (consum fără penalități) și pentru care a fost
solicitată acordarea sprijinului financiar nu depășește dublul plafonului de ajutor maxim stabilit în
prezenta anexă (respectiv suma de 2.000 lei).
5) Ajutoarele de urgență (cu excepția ajutorului de înmormântare) se vor acorda ținând cont
și de bunurile deținute de persoana singură/familia solicitantă, cuprinse în lista bunurilor care conduc
la excluderea acordării ajutorului de urgență, conform Anexei nr.2.
7) Dosarele vor fi instrumentate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 6 în baza procedurii de lucru stabilită.
BUGET PROIECT – ANUL 2018
Tip ajutor de urgență
Nr.
crt.
1.
Ajutoare de urgenţă în sumă de 1.000 lei, pentru situaţii
de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii,
accidente
2.
Ajutoare de urgenţă de până la 1.000 lei, pentru situații
medicale
3.
Ajutoare de urgență în sumă de 1.000 lei, pentru
acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea
4.
Ajutoare de urgență de până la 1.000 lei (consum fără
penalități), pentru acoperirea unor nevoi curente,
respectiv debite către furnizorii de utilități sau către
asociația de locatari/proprietari (la întreținere, energie
electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi), care le
percep în situații de incapacitate financiară obiectivă
TOTAL BUGET

Număr
ajutoare/an
12

Cost anual/lei

30

30.000

15

15.000

30

30.000

87

87.000

12.000

NOTĂ: Numărul de ajutoare de urgență prevăzute la pct.2 și pct.4 pot excede față de numărul de
ajutoare prevăzut anual, în condițiile încadrării în linia de buget aprobată.
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