
ROMANIA 
JUDE TUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE NR.  0 -2  
DIN  30. Of, 020Z 

Privind: modificarea si completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare 
a aiutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind  
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulteiioare, aprobat prin H.C.L. nr.  
258/29.12.2014  

Initiator: Hurdubae Catalin Constantin, Primarul 6municipiu ui Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului:  -Z02-2- 2- /3-0/,  &22D 
Consiliul Local al mun. Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta_ordinard in data 

de  ,.30. 01. o&ke  • 

Avand in vedere referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 	 X6/4/20  
din  4(3 ‘-oi ,atipaz  ; 

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartiment Juridic inregistrat sub 
nr.  22 2._ C./ 	din  / 3.0/, 02402..D 	; 

Avand in vedere referatul intocmit de Pirectorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala 
Tecuci inregistrat sub nr.  R.,9 (4- /  /9. (2. 200 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1,4,5; 
Avand in vedere art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificarile 

si completarile ulterioare; 
Avand in vedere art. 41-43 din H.G. nr. 50/2011 pentru aporbarea Normelor Metodologice de 

aplicare a legii nr. 416/2001 privnd venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 129, aim. (7), lit. "b", din DUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

In baza prevederilor art. 139, aim. (1) si art. 196, alin. (1), lit."a" din DUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare 
a ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 258/29.12.201, 
conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci si a 
Directiei de Asistenta Sociala Tecuci, judetul Galati. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al 
mun. Tecuci. 

Pre 2) W  
L 	0; 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar general, 

Valerica Fotache 



Anexa nr. 1 la 
H.C.L. nr. 	OX 	din  36. 6/. e2a20 

CAPITOLUL 2 

METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA SUB 
FORMA LEMNELOR DE FOC 

SECTIUNEA I-DISPOZITII GENERALE 

Art. 5. A) In cazul acordarii ajutorului sub forma lemnelor de foe, solicitantii, pe langa 
actele prevazute la art. 3 trebuie sa depuna la Serviciul Comunicare-Registratura din cadrul 
Primariei municipiului Tecuci, declaratie pe propria raspundere ca locuinta de domiciliu nu 
este racordata la reteaua publica de alimentare cu gaze naturale. 

B) Conditiile de acordare a ajutorului de incalzire sub forma lemnelor de foc sunt 
urmatoarele: 

a) Persoana singura sau familia care nu a beneficiat de prevederile O.U.G. nr. 
70/2011 si care se afla in una din urmatoarele situatii: 

- Nu au acte de proprietate asupra imobilului in care locuiesc, au venit net pe 
membru de familie de pana la 750 lei/luna si nu au bunuri ce conduc la excluderea 
acordarii ajutorului de incalzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind 
bunurile; 

- Au o suprafata de teren intravilan de pana la 1.500 mp, au venitul net pe membru 
de familie de pana la 750 lei/luna Si nu detin alte bunuri care conduc la excluderea acordarii 
ajutorului de incalzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile; 

- Au venituri de pana la 1.350 lei/membru de familie, dar sunt incadrate in grad 
de handicap sau sufera de boli cornice dovedite cu acte medicale de la medicul specialist Si 
nu detin alte bunuri care conduc la excluderea ajutorului de incalzire conform Anexei nr. 4 
la normele metodologice privind bunurile; 

b) Persoanele varstnice care locuiesc singure, care au beneficiat de ajutorul 
financiar pentru incalzirea locuintei, conform O.U.G. nr. 70/2011, dar a caror locuinta nu 
este bransata la reteaua de gaz metan si nu detin alte bunuri care conduc la excluderea 
acordarii ajutorului de incalzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind 
bunurile. 

Cantitatea acordata este de un metru cub/familie sau persoana singura, o singura 
data, pe perioada sezonului rece, in limita stocului disponibil, 



ROMANIA 
JUDETUL GAL  ATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR.  2.2.23 	DIN 	  

REFERAT DE APROBARE 

Privind: modificarea si completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare 
a aiutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile Si completarile ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.  
258/29.12.2014.  

Art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, da posibilitatea autoritatilor administratiei publice locale de a acorda unor categorii de persoane 
aflate intr-o stare de necesitate, ajutoare de urgenta. 

Potrivit prevederilor legale aceste ajutoare pot fi acordate atat in natura cat si sub foma unor sume de 
bani. 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede 
ca aceste ajutoare de urgenta se acorda in baza unor conditii stabilite de catre Consiliul Local, prin dispozitia 
Primarului. 

.Prin H.C.L. nr. 258/29.12.2014 s-au aprobat criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenta. La art. 5 
din Capitolul 11 al acestui regulament se prevede posibilitatea acordarii acestui ajutor de urgenta Si sub forma 
lemnelor de foc. Pentru acordarea sub aceasta forma a ajutorului de urgenta trebuie stabilite in mod clar Si fara 
echivoc, conditiile acordarii. 

Astfel, in baza solicitarilor inregistrate la sediul UAT municipiul Tecuci se propune acordarea acestui 
ajutor de urgenta„ pentru urmatoarele conditii: 

a) Persoana singura sau familia care nu a beneficiat de prevederile O.U.G. nr. 70/2011 Si care se afla 
in una din urmatoarele situatii: 

- Nu au acte de proprietate asupra imobilului in care locuiesc, au venit net pe membru de familie de 
pana la 750 lei/luna Si nu au bunuri ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire conform Anexei 
nr. 4 la normele metodologice privind bunurile; 

- Au o suprafata de teren intravilan de pana la 1.500 mp, au venitul net pe membru de familie de pana 
la 750 lei/luna Si nu detin alte bunuri care conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire conform 
Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile; 

- Au venituri de pana la 1.350 lei/membru de familie, dar sunt incadrate in grad de handicap sau 
sufera de boli cronice dovedite cu acte medicale de la medicul specialist si nu detin alte bunuri care conduc la 
excluderea ajutorului de incalzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile; 

b) Persoanele varstnice care locuiesc singure, care au beneficiat de ajutorul financiar pentru 
incalzirea locuintei, conform O.U.G. nr. 70/2011, dar a caror locuinta nu este bransata la reteaua de gaz metan 
si nu detin alte bunuri care conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire conform Anexei nr. 4 la 
normele metodologice privind bunurile. 

Cantitatea acordata este de un metru cub/familie sau persoana singura, o singura data, pe 
perioada sezonului rece, in limita stocului disponibil, 

Avand in vedere cele mentionate, consider ca este necesara promovarea Si aprobarea unui proiect de 
Hotarare a Consiliuliul Local prin care sa fie modificat art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a 
ajutoarelor de urgenta, allele decat cele prevazute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 258/29.12.2014 

PRIMAR, 
ing Hurdubae Catalin Constantin 



ROMANIA 
JUDE TUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
NR. 	DIN 

COMPARTIMENT JURIDIC LEGALITATEA DOCUMENTELOR 

RAPORT DE SPECIALITATE 

/S4 '‘ 22(/ / is, 	w 2,0 

Privind: modificarea si completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul  de 
acordare a aiutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile Si completarile ulterioare, aprobat prin H.C.L. 
nr. 258/29.12.2014  

Prin H.C.L. nr. 258/29.12.2014 a fost aporbat Regulamentul de acordare a ajutoarelor de 
urgenta, altele decat cele prevazute in art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si compeltarile ulterioare. 

La capitolul 2, art. 5 se prevede acordarea ajutoarelor de urgenta sub foma lemnelor de foc. 
Avand in vedere cererile numeroase pentru acordarea acestui tip de ajutoare de urgenta 

propunem adoptarea unei hotarari a Consiliului Local pentru completarea art. 5 din Regulament, Cu 
urmatorul continut. 

Ajutorul de urgenta sub forma lemnelor de foc se acorda urmatoarelor categorii de familii 
sau persoane singure. 

a) Persoana singura sau familia care nu a beneficiat de prevederile O.U.G. nr. 70/2011 si care 
se afla in una din urmatoarele situatii: 

- Nu au acte de proprietate asupra imobilului in care locuiesc, au venit net pe membru de 
familie de pana la 750 lei/luna Si nu au bunuri ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de 
incalzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile; 

- Au o suprafata de teren intravilan de pana la 1.500 mp, au venitul net pe membru de 
familie de pana la 750 lei/luna Si nu detin alte bunuri care conduc la excluderea acordarii ajutorului 
de incalzire conform Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile; 

- Au venituri de pana la 1.350 lei/membru de familie, dar sunt incadrate in grad de 
handicap sau sufera de boli cornice dovedite cu acte medicale de la medicul specialist si nu detin alte 
bunuri care conduc la excluderea ajutorului de incalzire conform Anexei nr. 4 la normele 
metodologice privind bunurile; 

b) Persoanele varstnice care locuiesc singure, care au beneficiat de ajutorul financiar pentru 
incalzirea locuintei, conform O.U.G. nr. 70/2011, dar a caror locuinta nu este bransata la reteaua de 
gaz metan si nu detin alte bunuri care conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire conform 
Anexei nr. 4 la normele metodologice privind bunurile. 

Cantitatea acordata este de un metru cub/familie sau persoana singura, o singura data, pe 
perioada sezonului rece, in limita stocului disponibil, 

Proiectul de hotarare indeplineste conditiile de legalitate si poate fi supus aprobarii 
Consiliului Local Tecuci. 

Consilier juridic 
Jr. Butnafil NidatM 


