
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2238/15.07.2021

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind stabilirea cuantumului 
si a situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta precum si a cuantumului 
ajutorului de inmormintare

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile:- art. 28 alin. (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările si completările ulterioare, - art. 57 din H.G.R. nr. 1.010/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, - art. 6, alin. (1), art. 8, art. 
17 si art. 18 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala;

Situatia in fapt:
Având în vedere prevederile legale:art. 28 din Legea nr. 416/2001  (2) Primarii pot acorda 
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de 
calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin 
hotărâre a consiliului local. (3) [textul din Art. 28, alin. (3) din capitolul IV a fost abrogat la 01-
ian-2012 de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 124/2011] (4) În cazul decesului unei 
persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor 
social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu 
înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul 
supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun 
sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.
Vâzând că există situații neprevăzute care afectează persoane/familii cu venituri scăzute, pentru 
care primaria/consiliul local reprezintă ultimul sprijin, propun acualizarea situațiilor pentru care se 
pot acorda ajutoare în bani, precum și majorarea cuantumului acestora față de anul 2010, dată 
la care a fost adoptată hotărârea nr. 20/2010.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se stabilesc situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele indicate 
de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, după cum urmează:
1.1 În cazul decesului unei persoane fără susținători legali a cărui venit realizat sa fie până la 
limita nivelului venitului minim garantat pentru o persoană;
1.2 În situația înmormântării cadavrului neidentificat descoperit în raza administrativ-teritorială a 
comunei Beba Veche;
1.3 	Pentru familiile sau persoanele care se afla, de asemenea, într-una din următoarele sita ții:
 a) decesul ambilor părinți, când copiii minori sunt preluati de familii cu venituri sub venitul minim 
pe economie/familie;
 b) decesul persoanei cu handicap daca nu beneficiază de ajutor de înmormintare din partea 
altor instituții; 
 c) decesul persoanei ce provine dintr-o familie ale cărui venituri nete pe membru de familie sunt 
sub nivelul venitul minim garantat.
2.1 Persoanele sau familiile ale cărui venituri nete pe membru de famiie sunt sub nivelul venitul 
minim garantat aflate în situații de necesitate datorate dezastrelor naturale:
a) fenomene  naturale distructive de  origine  geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea  
unui număr  mare de  persoane  sau animale, produse  în  mod 
brusc, ca fenomene de masă: cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren, inundaţiile  şi  
fenomenele  meteorologice periculoase, epidemiile  şi 
epizotiile; 



b) evenimente  cu urmări  deosebit de  grave, asupra  mediului înconjurător, provocate de 
accidente: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii  la  construţiile  
hidrotehnice sau conducte 
magistrale, incendiile de  masă şi exploziilor, accidentele majore la utilaje şi instalaţii tehnologice 
periculoase, căderile  de  obiecte cosmice, accidente majore şi avarii mari la reţelele de instalaţii 
şi telecomunicaţii. 
3.1 Persoanele sau familiile 
2.1 Persoanele sau familiile
(1) Se stabilește cuantumul ajutorului de urgență ce va putea fi acordat cetățenilor comunei 
Beba Veche prevăzuți în art. 1 pct. 2.1 la totalul documentelor care atesta cheltuielile efectuate, 
în limita sumei de 5000 lei pentru materiale și în limita sumei de 5000 lei pentru manoperă.
(2) Sumele necesare plătii ajutorului de urgenta se vor asigura din bugetul local capitolul 
68.02.15.01- Ajutor social.
Acordarea ajutoarelor de urgență se va realiza prin Dispoziție a Primarului, la solicitarea scrisă a 
unui membru de familie sau a persoanei singure, pe baza de declara ției pe proprie răspundere, 
însoțite de actele doveditoare, în funcție de situația pentru care se solicita ajutorul de urgenț ă, 
numai după efectuarea anchetei sociale, prin care se certifică existen ța situației de necesitate.
(1) Se stabilește cuantumul ajutorului de de înmormântare ce va putea fi acordat beneficiarilor 
dreptului de ajutor social la totalul documentelor care atesta cheltuielile efectuate în limita sumei 
de 2500 lei.
(2) Sumele necesare plătii ajutorului de înmormântare se vor asigura din bugetul local din 
fondurile alocate pentru plata ajutorului social.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Aparat de specialitate al primarului



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2174/8.07.2021

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului si a situatiilor care motiveaza 
acordarea ajutoarelor de urgenta precum si a cuantumului ajutorului de inmormintare

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

În conformitate cu prevederile:- art. 28 alin. (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, - art. 57 din H.G.R. nr. 
1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, -
art. 6, alin. (1), art. 8, art. 17 si art. 18 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de 
asistenta sociala;

          
          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
stabilirea cuantumului si a situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de 
urgenta precum si a cuantumului ajutorului de inmormintare am analizat in 
sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 2238/15.07.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE 
nr. 2174/8.07.2021
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

În conformitate cu prevederile:
- art. 28 alin. (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare,
- art. 57 din H.G.R. nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 416/2001,
- art. 6, alin. (1), art. 8, art. 17 si art. 18 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul 
național de asistenta sociala;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. b) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 2238/15.07.2021  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 
2174/8.07.2021
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind stabilirea cuantumului si a situatiilor care motiveaza acordarea 
ajutoarelor de urgenta precum si a cuantumului ajutorului de inmormintare

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26/08.07.2021

          În conformitate cu prevederile:
- art. 28 alin. (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare,
- art. 57 din H.G.R. nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 416/2001,
- art. 6, alin. (1), art. 8, art. 17 si art. 18 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul na țional de 
asistenta sociala;

Articolul 1 - Se stabilesc situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, 
altele decât cele indicate de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, după cum urmează:
1.1 În cazul decesului unei persoane fără susținători legali a cărui venit realizat sa fie 
până la limita nivelului venitului minim garantat pentru o persoană;
1.2 În situația înmormântării cadavrului neidentificat descoperit în raza administrativ-
teritorială a comunei Beba Veche;
1.3 	Pentru familiile sau persoanele care se afla, de asemenea, într-una din următoarele 
sitații:
 a) decesul ambilor părinți, când copiii minori sunt preluati de familii cu venituri sub 
venitul minim pe economie/familie;
 b) decesul persoanei cu handicap daca nu beneficiază de ajutor de înmormintare din 
partea altor instituții; 
 c) decesul persoanei ce provine dintr-o familie ale cărui venituri nete pe membru de 
familie sunt sub nivelul venitul minim garantat.
2.1 Persoanele sau familiile ale cărui venituri nete pe membru de famiie sunt sub nivelul 
venitul minim garantat aflate în situații de necesitate datorate dezastrelor naturale:



a) fenomene  naturale distructive de  origine  geologică sau meteorologică, ori 
îmbolnăvirea  unui număr  mare de  persoane  sau animale, produse  în  mod 
brusc, ca fenomene de masă: cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren, inundaţiile  şi  
fenomenele  meteorologice periculoase, epidemiile  şi 
epizotiile; 
b) evenimente  cu urmări  deosebit de  grave, asupra  mediului înconjurător, provocate 
de accidente: acccidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii  la  
construţiile  hidrotehnice sau conducte 
magistrale, incendiile de  masă şi exploziilor, accidentele majore la utilaje şi instalaţii 
tehnologice periculoase, căderile  de  obiecte cosmice, accidente majore şi avarii mari 
la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 
3.1 Persoanele sau familiile 
2.1 Persoanele sau familiile

Articolul 2 - (1) Se stabilește cuantumul ajutorului de urgență ce va putea fi acordat 
cetățenilor comunei Beba Veche prevăzuți în art. 1 pct. 2.1 la totalul documentelor care 
atesta cheltuielile efectuate, în limita sumei de 5000 lei pentru materiale și în limita 
sumei de 5000 lei pentru manoperă.
(2) Sumele necesare plătii ajutorului de urgenta se vor asigura din bugetul local capitolul 
68.02.15.01- Ajutor social.

Articolul 3 - Acordarea ajutoarelor de urgență se va realiza prin Dispoziție a Primarului, 
la solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, pe baza de 
declarației pe proprie răspundere, însoțite de actele doveditoare, în funcție de situația 
pentru care se solicita ajutorul de urgență, numai după efectuarea anchetei sociale, prin 
care se certifică existența situației de necesitate.

Articolul 4 - (1) Se stabilește cuantumul ajutorului de de înmormântare ce va putea fi 
acordat beneficiarilor dreptului de ajutor social la totalul documentelor care atesta 
cheltuielile efectuate în limita sumei de 2500 lei.
(2) Sumele necesare plătii ajutorului de înmormântare se vor asigura din bugetul local 
din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


