ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAILA

A N E X A Nr. 2
la Hotărârea nr. 9/15.02.2018

COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, aprobate in baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Acordarea ajutorului de urgență si a cuantumului acestuia, se stabilesc prin dispoziția
primarului comunei Bordei Verde care are la baza solicitarea scrisă a unui membru de
familie sau a persoanei singure, precum și ancheta socială efectuată de asistentul social din
cadrul compartimentului de asistență socială prin care se certifică situațiile de necesitate sau
după caz, situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, in baza Hotararii
Consiliului local.
Acordarea ajutorului de urgenta se face o singura data pe an.
Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgență va fi însoțită, în funcție de
fiecare caz în parte de următoarele documente:
1. acte de identitate al tuturor membrilor de familie (B.I, C.I, C.N, C.I.P)
2. certificat de căsătorie (copie)
3. certificat de deces (copie)
4. dovezi de venit (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie, etc)
5. hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit
legii
6. actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
7. certificat de încadrare în grad de handicap
8. proces-verbal de constatare a incendiului/efectelor calamităților, eliberat de organele
competente
9. adeverință de elev sau student, eliberate în luna curenta sau în luna anteriaora depunerii
cererii pentru acordarea ajutorului de urgență (în adeverința de elev sau student va fi
specificat daca beneficiază de bursă, tipul și cuantumul acestuia)
10. facturi fiscale însoțite de chitanțe, în original, pe numele celui care face solicitarea, care
să reflecte cheltuielile cu înmormântarea

11. acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare –externare din
spital, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra capacității de muncă,
rețete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisoare medicală
eliberată de medicul de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul
medicamentos propus, durata tratamentului, etc)
12. orice acte care se consideră a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgență
Dosarul întocmit pentru acordarea ajutorului de urgență se va depune la compartimentul de
asistenta sociala din cadrul primariei comunei Bordei Verde, judetul Braila.
Conditii care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta:
-

Domiciliul pe raza comunei;
Venitul pe membru de familie sa nu depaseasca 142 lei – venitul minim garantat
pentru o persoana conform dispozitiilor legale in vigoare;

Personalul de specialitate din cadrul compartimentului de asistenta sociala va verifica si
confrunta datele înscrise in cerere cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale
la domiciliu solicitantului de ajutor de urgență. In ancheta socială se va certifica situația de
necesitate sau după caz situația de urgență în care se află familia sau persoana singură. În
cazul în care solicitantul refuza să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau
informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră ca persoana/familia nu
îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență.
Dupa efectuarea anchetei sociale asistentul social din cadrul compartimentului de
asistență socială va analiza fiecare dosar și va face propuneri primarului comunei de
aprobare sau respingere a solicitarilor de acordare a ajutoarelor de urgență.
Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin dispoziția primarului, în limita sumelor
maxime aprobate prin Hotararea Consiliului local.
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