
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr.____ 
DinP.11.2017 

Privind: Modificarea si completarea art. 5, Capitolul 2 din Reu1amentu1ui de acordare a 
ajutoarelor de urent ă, altele decât cele prev ăzute de art. 28 din Leea nr.416/2001 privind venitul 
minim zarantat, cu modific ările si comyletările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258 din 
29.12.2014 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă 	VI 	în data 

de 	2  9 //,/. 2r9t 
Având în vedere: 

expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub rir. 	/ M :  Ili 4- 
raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investi ţii înregistrat sub rir. 654t 
raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.. 

În baza prevederilor: 
- art. 28 din Legea 416/2001 privind venîtul minim garantat, cu modific ările si completările 

ulterioare; 
- art. 41 - 43 din Hotărârea nr.50/201 1 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

rir. 4 1 6/200 1 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 36 alin.2 lit. d) si alin. 6 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001privind administra ţia publică  

locală, republicată  în 2007, cu completările si modificările ulterioare; 
- 	art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea si completarea art. 5 din Capitolul 2 al ,,Regulamentului de cordare a 
ajutoarelor de urgen ţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, ce 
face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dus ă  la îndeplinire de c ătre Aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Tecuci si de către Serviciul Public de Asisten ţă  Socială  Tecuci 

Art.3. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului U.A..T. Municipiul 
Tecuci. 

E 	.iJE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR. 
GISTINEL 
	

Jr. Va1ericehe 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 	/ 22. /- 

Privind: Modificarea si completarea art. 5, Capitolul 2 din Reu1amentului de acordare a 
ajutoarelor de urent ă , altele decât cele prev ăzute de art. 28 din Leea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modific ările si complet ările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258 din 
29.12.2014. 

Art. 28 din Legea nr.4 1 6/200 1 privind venitul minim garantat, cu complet ările si modificările 
ulterioare, dă  posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a acorda unor categorii de 
persoane af[ate într-o stare de necesitate, ajutoare de urgen ţă . 

Potrivit prevederilor legale aceste ajutoare pot fi acordate atât în natur ă  cât si sub forma unor sume 
de bani. 

Legea 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, prevede c ă  aceste ajutoare de urgenţă  
se acordă  în baza unor condi ţii stabilite de către Consiliul Local, prin dispozi ţia Primarului. 

Prin HCL nr. 258/29.12.2014 s-au aprobat criteriile de acordare ajutoarelor de urgen ţă. La art.5 
din Capitolul 11 al acestui regulament se prevede posibilitatea acord ării acestui ajutor de urgenţă  si sub 
forma lemnelor de foc. Pentru acordarea sub aceast ă  formă  a ajutorului de urgenţă  trebuie stabilite în 
mod clar si fără  echivoc, condiţiile acordării. 

Astfel, în baza solicit ărilor înregistrate la sediul UAT Municipiul Tecuci se propune acordarea 
acestui ajutor de urgenţă, pentru în următoarele condiţii: 

a) Persoana singur ă  sau familia care nu a beneficiat de prevederile O.U.G. NR. 70/201 1 si care nu 
se af[ă  în una din următoarele situaţii: 

- Nu au acte de proprietate asupra imobilului în care locuiesc, au venit net pe membru de familie de 
până  la 615  lei/lună  si nu au bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de înc ălzire conform 
anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile 

- Au o suprafaţă  de teren intravilan de până  la 1500 mp, au venitul net pe membru de familie de pân ă  
la 615  lei/ lună  si nu deţin alte bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de încălzire conform 
Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile 

- Au venituri de până  la 1300 lei/ membru de familie, dar sunt încadrate în grad de handicap sau 
suferă  de boli cronice dovedite cu acte medicale de la medicul specialist si nu deţin alte bunuri care 
conduc la excluderea ajutorului de înc ălzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind 
bunurile. 

b) Persoanele vârstnice care locuiesc singure, care au beneficiat de ajutorul financiar pentru 
încălzirea locuinţei conform O.U.G. nr. 70/20 1 1, dar a c ăror locuinţă  nu este branată  la reţeaua de gaz 
metan si nu deţin alte bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de înc ălzire conform Anexei 
nr. 4 la normele metodologice privind bunurile. 

Cantitatea acordat ă  este de un metru cub/familie sau persoan ă  singură, o singură  dată, pe perioada 
sezonului rece, în limita stocului disponibil. 

Având în vedere cele men ţionate si că  în ultimele luni s-au primit numeroase cereri de acordare de 
ajutor de urgeriţă  sub forma lemnelor de foc, consider ăm că  este necesar ă  promovarea si aprobarea unui 
proiect de Hotărâre a Consiliului Local prin care s ă  fie modificat art. 5, Capitolul 2 din Regulamentului 
de acordare a ajutoarelor de urgen ţă, altele decât cele prev ăzute de art. 28 din Legea nr.4 1 6/200 1 privind 
venitul minirn garantat, cu modific ările si completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258 din 
29.12.2014 

PRIMAR 	 \ 
Cătălin Constantin IIURDIAE 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. ÉeW /_ 2 (L,/  

Privind: Modificarea i completarea art. 5, Capitolul 2 din Reu1amentu1ui de acordare a 
ajutoarelor de urent ă , altele decât cele prev ăzute de art. 28 din Leea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modific ările si complet ările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258 din 
29.12.2014. 

Prin H.C.L. a municipiului Tecuci a fost aprobat Regulamentului de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă, altele decât cele prev ăzute de art. 28 din Legea rir.416!2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare. 

La Capitolul 2, Art. 5 se prevede acordarea ajutorului de urgen ţă  sub forma lemnelor de foc. 
Având în vedere cererile numeroase pentru acordarea acestui tip de ajutor de urgen ţă, propunem 

adoptarea unei hot ărâri a Consiliului Local pentru completarea art. 5 din Regulament, cu urm ătorul 
conţinut 

Ajutorul de urgenţă  sub forma lemnelor de foc se acord ă  următoarelor categorii de familii sau 
persoane singure 

a) Persoana singură  sau familia care nu a beneficiat de prevederile O.U.G. NR. 70/201 1 si care nu 
se af[ă  în una din următoarele situaţii: 

- Nu au acte de proprietate asupra imobilului în care locuiesc, au venit net pe membru de familie de 
până  la 615 lei/lună  si nu au bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de înc ălzire conform 
anexei rir. 4 la normele metodologice privind bunurile 

- Au o suprafaţă  de teren intravilan de până  la 1500 mp, au venitul net pe membru de familie de pân ă  
la 615  lei/ lună  si nu deţin alte bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de înc ălzire conform 
Anexei rir. 4 la normele metodologice privind bunurile 

- Au venituri de până  la 1300 lei/ membru de familie, dar sunt încadrate în grad de handicap sau 
suferă  de boli cronice dovedite cu acte medicale de la medicul specialist si nu deţin alte bunuri care 
conduc la excluderea ajutorului de înc ălzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind 
bunurile. 

b) Persoanele vârstnice care locuiesc singure, care au beneficiat de ajutorul financiar pentru 
încălzirea locuinţei conform O.U.G. nr. 70/2011, dar a c ăror locuinţă  nu este branată  la reţeaua de gaz 
metan si nu deţin alte bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de înc ălzire conform Anexei 
nr. 4 la normele metodologice privind bunurile. 

Cantitatea acordat ă  este de un metru cub/familie sau persoan ă  singură, o singură  dată, pe perioada 
sezonului rece, în limita stocului disponibil. 

Anexăm la prezentul raport adresa nr. 2778/2 1 . 1 1 .20 1 7 de la Serviciul Public de Asisten ţă  Socială  
Tecuci, înregistrată lau.A.T. Tecuci cu nr. 66502/21.11.2017. 

Proiectul de hotărâre îndep1inete condi ţiile de legalitate si poate fi supus aprob ării Consiliului 
Local Tecuci. 

ef Serviciu jnvesti ţii 	 Sef Serviciu Buget-Conta bilitate 

ing. D 
	 riana Cristea 

l 	 .-- 



ANEXA nr.1a 
H.C.L. NR.7DIN  

CAPITOLUL 2 

METODOLOGIA DE ACORDARE A AJIJTOARELOR DE URGENŢĂ  SUB 
FORMA LEMNELOR DE FOC 

SECŢIUNEA I - DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 5 A) În cazul acordării ajutorului sub forma lemnelor de foc, solicitan ţii, pe lângă  actele 
prevăzute la art. 3 trebuie s ă  depună  la Serviciul Comunicare - Registratur ă  din cadrul primăriei 
municipiului Tecuci, declaraţie pe propria răspundere că  locuinţa de domiciliu nu este racordat ă  la reţeaua 
publică  de alimentare cu gaze naturale. 

B) condiţiile de acordare a ajutorului de încălzire sub forma lemnelor de foc sunt urm ătoarele 
a) Persoana singură  sau familia care nu a beneficiat de prevederile O.U.G. NR. 70/201 1 si care nu 

se află  în una din următoarele situaţii: 
- Nu au acte de proprietate asupra imobilului în care locuiesc, au venit net pe membru de familie de 

până  la 615  lei/lună  si nu au bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de înc ălzire conform 
anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile 

- Au o suprafaţă  de teren intravilan de până  la 1 500 mp, au venitul net pe membru de familie de pân ă  
la 61 5  lei/ lună  si nu deţin alte bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de încălzire conform 
Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile 

- Au venituri de pân ă  la 1300 lei/ membru de familie, dar sunt încadrate în grad de handicap sau 
suferă  de boli cronice dovedite cu acte medicale de la medicul specialist si nu deţin alte bunuri care 
conduc la excluderea ajutorului de înc ălzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind 
bunurile. 

b) Persoanele vârstnice care locuiesc singure, care au beneficiat de ajutorul financiar pentru 
încălzirea locuinţei conform O.U.G. rir. 70/2011, dar a c ăror locuinţă  nu este branată  la reţeaua de gaz 
metan si nu deţin alte bunuri care conduc la excluderea acord ării ajutorului de încălzire conform Anexei 
nr. 4 la normele metodologice privind bunurile. 

Cantitatea acordat ă  este de un metru cub/familie sau persoan ă  singură, o singură  dată, pe perioada 
sezonului rece, în limita stocului disponibil. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR, 

MARTIN MRISTINEL 	 Jr. Va1eriFtache 


