ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 23 /06.04.2020

PROCEDURA
pentru acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare
BENEFICIARI
Pot beneficia de ajutoarele de urgență familiile și persoanele care se află
în următoarele situații:
('

- se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii și
accidente,
- necesită îngrijiri medicale costisitoare (în țară și/sau străinătate),
efectuarea de investigații medicale, efectuarea de intervenții chirurgicale la
spitalul județean sau în clinici

din țară sau străinătate, efectuarea unui

tratament medical de specialitate;
- necesită procurarea de medicamente pe bază de rețete compensate
sau a celor

de valori mari, dispozitive medicale, dacă procurarea lor este

imposibilă din motive precum: epuizarea fondurilor din farmacii, veniturile sunt
insuficiente, etc.;
- este necesară procurarea lemnelor de foc, în cazul persoanelor
vârstnice nebeneficiare de ajutor social și care nu primesc ajutor pentru
încălzirea locuinței;
- se află în situație de risc social, ale căror locuințe sunt în stare
avansată de degradare;
- nu realizează nici un fel de venit și care nu sunt beneficiare de ajutor
social pentru depășirea temporară a unei situații de imposibilitate financiară
obiectivă;
- în cazul copiilor care și-au pierdut părinții drept urmare a unor
accidente, incendii sau calamități naturale.
Pot beneficia de ajutoarele de înmormântare familiile și persoanele care se
află în următoarele situații:
- în cazul decesului unei persoane beneficiare de ajutor social, pot
beneficia: soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele,

curatorul, moștenitorul până la gradul I sau în lipsa acestora persoana care
dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea și care nu are nici o
sursă de venit sau realizează un venit net de 750 lei/persoană, precum și în
cazul decesului unei persoane din familia care are în componență persoane cu
dosar de handicap gradul I (GRAV);
- în cazul decesului unei persoane, alta decât cea beneficiară de ajutor
social,

ajutorul

de

înmormântare

supraviețuitor/supraviețuitoare,

copilului,

se
părintelui,

acordă
tutorelui,

soțului/soției
curatorului,

moștenitorului până la gradul I sau în lipsa acestora, persoanei care dovedește
că a suportat cheltuielile cu înmormântarea și care nu are nici o sursă de venit
sau realizează un venit net de 750 lei/persoană.
CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE URGENȚĂ
1. Ajutorul de urgență se poate acorda unei persoane sau familii numai o singură
dată pentru un an calendaristic;
2. Ajutorul de urgență se poate acorda numai pentru persoanele care au domiciliul
stabil în comuna Corbu județul Harghita;
3. În cazul în care ajutorul de urgență se acordă pentru o persoană, familia din
care face parte persoana respectivă nu are dreptul la primirea unui alt ajutor
de urgență în decursul aceluiași an calendaristic;
4. Pentru acordarea ajutorului de urgență se vor întocmi anchete sociale de către
compartimentul de asistență socială și registratură din cadrul Primăriei
comunei Corbu;
5. O persoană sau o familie poate primi ajutor de urgență din bugetul local numai
în situația în care nu a primit sume de bani care pot fi asimilate ajutorului de
urgență din partea altor instituții ale statului.
MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE URGENȚĂ
Ajutorul de urgență se acordă pe bază de dispoziție scrisă a primarului în
urma analizării cererilor depuse de către solicitanți. La cereri, solicitanții vor
anexa o declarație pe proprie răspundere că nu au mai primit alte ajutoare
bănești din partea altor instituții ale statului pentru aceeași situație pentru care
solicită acest ajutor primăriei. Personalul din cadrul Compartimentul de Asistență

Socială și Registratură din cadrul Primăriei comunei Corbu va întocmi câte o
anchetă socială

pentru fiecare caz în parte, în vederea stabilirii necesității și

oportunității acordării ajutorului de urgență.
În cazurile în care un grup de persoane solicită acordarea de ajutoare de
urgență, sumele acordate nu vor fi egale, ci acestea se vor stabili în funcție de
gravitatea situației pentru fiecare persoană în parte și se vor acorda cu
precădere persoanelor cu venituri mici, care nu au alte posibilități materiale.
În cazul incendiilor sau calamităților naturale care afectează mai multe
persoane, pentru stabilirea cuantumului ajutorului de urgență se va constitui, prin
dispoziție a primarului, o comisie pentru evaluarea pagubelor și stabilirea
sumelor

de bani vor fi distribuite în funcție de pagubele suferite de către fiecare

solicitant. Ajutorul de urgență nu se asimilează unei prime de despăgubire
(pentru

despăgubirea tuturor pagubelor pricinuite de calamități naturale,

incendii, ș.a.,

persoanele interesate își pot încheia contracte de asigurare a

bunurilor), ce reprezintă un ajutor acordat persoanelor în cazuri de extremă
necesitate. Scopul

ajutorului de urgență este de a fi un sprijin temporar, în

situații de dificultate, până

la momentul în care solicitantul identifică alte surse

de finanțare pentru rezolvarea

problemelor sale.

Ajutorul de urgență nu se acordă numai sub formă bănească. În anumite
situații, ajutorul de urgență se poate acorda în natură, prin plata unor cheltuieli
de

întreținere și încălzire a locuinței, distribuirea de materiale de construcții,

distribuirea de haine, hrană și medicamente, etc.
Persoanele care beneficiază de ajutor de urgență sub formă bănească au
obligația cheltuirii sumelor de bani primite numai pentru destinația pentru care au
fost acordate și a justificării acestora cu facturi, chitanțe și alte documente
justificative.
CONDIȚII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNMORMÂNTARE/ DOCUMENTE
I.
2.
3.
4.
5.
persoanele

Cerere tip;
Copie certificat de deces;
Copie C.I. solicitant;
Anchetă socială;
Ajutorul de înmormântare
se poate acorda
care au domiciliul stabil in comuna Corbu.

numai

pentru

Persoanele care beneficiază de ajutor de înmormântare sub formă bănească
au obligația cheltuirii sumelor de bani primite numai pentru destinația pentru care
au fost acordate și a justificării acestora cu facturi, chitanțe și alte documente
justificative.
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