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H O T Ă R Â R E 
  privind aprobarea acordării  ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în 

situaţii de necesitate deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, 
accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă 

 
 

Analizând  referatul de aprobare inregistratat sub nr. .../...2021. si proiectul  de  hotărâre  iniţiat de  
Primarul Comunei Targsoru Vechi prin care se propune aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă familiilor 
şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, 
incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă, precum şi raportul de specialitate 
al Compartimentului de Asistenta Sociala  înregistrat sub nr. 14554/17.09.2021;  

Văzând  avizul  favorabil  al  Comisiei  nr.1, 2 si 3 ; 
În  conformitate cu: 
- prevederile  art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederile art. 28 alin (2) si (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art 41 – 44 si art. 46 – 48 din  H.G.  nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001; 
În baza art.129 alin.(1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit.b) si s) si alin. (14) precum şi în temeiul art.139 

din OUG nr. 57/2019 privind Cosul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul  local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 
 

Art.1 Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgenţă in suma de 1500 lei, familiilor şi persoanelor care 
se află în situaţii de necesitate deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă, în baza Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiilor şi persoanelor care se află în 
situaţii de necesitate, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă formularul de cerere privind solicitarea ajutorului de urgenţă,  conform anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul comunei, Institutiei Prefectului Judetului 
Prahova şi Primarului Comunei Targșoru Vechi, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin 
Serviciul Financiar Contabil  şi Compartimentul de Asistenţă Socială Targșoru Vechi . 
             
                INITIATOR, 
                     Primar 
            DRAGAN NICOLAE 
                                                                                                           
                                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                        Secretar general, 
                                                                                                             DRAGULIN GEORGIANA 
 
Târgșoru Vechi, 20.09.2021                                                       
Nr. ........... 
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