
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA

HOTARARE

privind stabilirea situa{iilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate

acorda in anul 2016 ajutoare de urgenld familiilor sau persoanelor singure aflate in
dificultate, precum qi cuantumurile acestor ajutoare conform anchetelor sociale

efectuate de Biroul de Asistenld Sociald, pentru fiecare cazin parte

Consiliul Local al Comunei Jilava, judelul llfov, tntrunit in Sedinla ordinarii din data

de 30 martie 2016, la convocarea primarului la sediul Primariei Jilava,
AvAnd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Jilava Ei raportul de specialitate aI $efului

Biroului de Asisten![ Sociald la proiectul de hotdrdre privind stabilirea situa{iilor deosebite

pentru care primarul comunei Jilava poate acorda in anul 2016 ajutoare de urgen!6 familiilor
sau persoanelor singure aflate in dificultate, precum gi cuantumurile acestor ajutoare, conform
anchetelor sociale efectuate de Biroul de Asisten{d Sociald pentru fiecare cazinparte,

, avizul Comisiei pentru invdfdmdnt, sdndtate, familie, culturd, minoritdli, proteclie

sociald, activitAli sportive, agrement gi turism, la proiectul de hotdrAre privind stabilirea

situaliilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda in anul 2016 ajutoare de

urgen![ familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate, precum gi cuantumurile acestor

ajutoare, conform anchetelor sociale efectuate de Biroul de Asistenfd Sociald pentru fiecare

cazinparte,
- inbaza prevederilor art.I4 din Legea nr.292l20Il Legea Asistenlei Sociale, art.28,

alin.(l) din Legea m,41612001 privind venitul minim garantat, modificatd Ei completatd prin
Legea nr.27612010 si a HG nr.l29ll20l2 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul minim gararfiat

aprobate prin FLG. nr.5012011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.

nr.llll20l0 privind concediul gi indemnizalia lunard pentru creEterea copilului, aprobate prin
H.G. nr.52l20ll, gi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legti nr.27712010 privind alocalia pentru sus{inerea familiei, aprobate prin HG nr.38/201 1 Ei

a Normelor Metodologice de aplicarea aLegr. m.6111,993 privind alocalia de stat pentru copii,
precum qi pentru reglementarea modalitalilor de stabilire gi piatd a alocaliei de stat pentru

copii, aprobate prin H.G. m.57712008,
in temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.d) qi alin.(6) pct. 2) si 3), cele ale art. 45

alin.(l) qi ale art.115 alin.(l) lit.b) din Legea Administraliei publice locale nr.2I5l 2001,
republicatd Ei modificatd

Adoptd prezenta:

IIOTARARE:

Art. 1. Se aprobd situafiile deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate

acorda in anul 2016 ajutoare de urgenld familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate,

dupd cum trmeazd:



a) acordarea unui ajutor bdnesc ocazional de urgenJd familiilor sau persoanelor singure
care sufer5" de boli cronice, care nu au suslinere financiari din partea familiei sau altor
institulii sau organizalii cu scop caritabil;

b) acordarea unui ajutor bdnesc ocazional de urgen!6 persoanelor care necesitd
intervenfii'chirurgicale, la spitale din Romdnia, cu prescriplia medicului specialist din care
rezultd. starea de urgenJd gi/sau medicul de familie conform fiEei medicale din care rezultd
starea de urgenld in limita fondurilor existente;

c) acordarea unui ajutor b[nesc ocazional persoanelor care au nevoie de proteze gi nu
primesc ajutor financiar din partea unor institulii sau organiza[ii cu scop caritabil;

d) acordarea unui ajutor bdnesc ocazional tinerilor provenili din centre rezidenliale gi

nu numai, pentru a-gi continua studiile;
e) acordarea ajutorului bdnesc familiilor cu mul1i copii aflate in situalii sociale critice.
f) acordarea ajutorului bdnesc pentru decesul unei persoane care nu beneficiazd" de

ajutor din partea Casei de Pensii.
g) acordarea unui ajutor bdnesc pentru situalii datorate calamitdlilor naturale apdrute

oe teritoriul comunei Jilava.
Art. 2. (1) In toate cazurile prevdzute la art. 1, acordarea ajutorului bdnesc de urgen{d

se va face in baza anchetelor sociale gi a actelor justificative emise de spitale, medici de
specialitate, institulii de invdtdmAnt qi alte autoritdli competente, qi numai in limita fondurilor
existente la bugetul local, bugetarea urmdnd aft realizatd anual.

(2) Cuantumurile ajutoarelor bbnegti ocazionate pentru situatiile prevazute la
aft.1 vor f,r urmatoarele:

- pentru situaliile prevdztfie la art.I literele a) - e), cuantumul acordat va fi de 500 lei,
pentru fiecare caz inparte;

- pentru situaliile prevdzutela art.l litera f), cuantumul va fi de 2.000 lei;
- pentru situafia prevazutd.la art.I litera g), cuantumul va fi de 2.000 lei.
Art.3. Primarul comunei impreund cu funclionarii Biroului de AsistenJd Sociald vor

urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri.
Art.4. Prczerrta hotdrdre se aduce la cunoqtin{d publicd prin afigare la sediul

Consiliului Local al comunei Jilava gi se comunicd.:
- Instituliei Prefectului - judeJul Ilfov;
- primarului comunei Jilava;
- compartimentului de asistenld sociald din cadrul Primdriei comunei Jilava.

Contra neazd',
Secre I comunei

Jilava.30 martie 2016
NR. 6

Adoptat[ in gedinfa ordinarl din data de 30.03.2016
Cu un numlr de 8 voturi pentru, din 8 consilieri prezenti, din numdrul total de 15 in funcJie
JILAVA,ILFOV


