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Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 44 din 27.10.2017

Situațiile deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgență la
nivelul comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava

Se acordă ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure din comuna
Pîrteștii de Jos, județul Suceava afectate de următoarele situații: inundații, alunecare de
teren, incendiu, trasnet, explozie, accidente deosebit de grave sau cazuri grave de boală
care necesită operații de urgență sau tratament ale căror costuri depășesc veniturile
familiei, sprijin material a persoanelor vârstnice aflate în situații de risc/marginalizare
socială, gestionarea unor situații de urgență în interesul superior al copilului aflat în
situație de risc, alte situații speciale în vederea prevenirii marginalizării sociale, după cum
urmează:

1. Acordarea ajutoarelor de urgență în caz de boală: în cazul persoanelor care suferă de
bolii grave, probleme medicale grave la persoane minore si adulte, dovedite cu acte
medicale de specialitate ce necesită investigații medicale la clinici de specialitate,
procurarea unor dispozitive medicale, achiziția unei proteze, cu prescripția medicului din
care să rezulte starea de urgență, în situația în care familiile au venituri reduse.
Se pot acorda ajutoare bănești, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei sociale

și a actelor doveditoare anexate la cererea solicitantului

2. Acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în
situație de risc datorate: calamităților naturale(cutremure, incendii, furtuni, alunecări de
teren, caderi de arbori, grindină, etc), precum și accidente(rutiere, feroviare, aeriene),
respectiv și alte situații, cum ar fi: decesul ambilor părinți când copii minori sunt preluați
de familii cu venituri mici, familiile cu mulți copii ai căror părinți ajung inapți de muncă
din diferite cauze, sprijinirea unor persoane fără venituri în vederea punerii în legalitate
pe linie de evidență și stare civilă, acordarea de produse, obiecte de îmbrăcăminte sau alte
categorii de bunuri de strictă necesitate familiilor sau persoanelor singure aflate în situații
deosebite, care pot duce la riscul de excluziune socială.
Se pot acorda ajutoare bănești, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei sociale

și a actelor doveditoare anexate la cererea solicitantului

3. Ajutoare de înmormântare:
(1) În cazul decesului unei persoane beneficiare de ajutor social, a persoanelor fără venit

sau fără locuință sau fără aparținători legali, în cazul decesului unei persoane singure sau
al unei persoane dintr-o familie ale căror venituri pe membru de familie sunt sub limita
nivelului venitului minim garantat pentru o singură persoană, când persoana nu a avut
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asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale și de sanătate, urmașii neputând
beneficia de ajutoar de înmormântare din partea altor instituții.

(2) În cazul decesului persoanei vârsnice, definită în sensul Legii nr. 7/2000, republicată,
privind asistența persoanelor vârsnice, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot
să-și îndeplinească obligațiile familiale datorită veniturilor reduse. Acest ajutor se acorda
doar în situația în care persoana vârsnică decedată a avut domiciliul în comuna Pîrteștii de
Jos, nu figura ca beneficiar de ajutor social, stabilit în condițiile Legii nr. 416/2011
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, nu figura ca
asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat. Ajutorul se acordă susținătorilor legali,
doar în situația în care aceștia nu au beneficiat de ajutor de deces din partea altor instituții
sau în lipsa susținătorilor legali, oricărei persoane care a asigurat serviciile funerare fără a
beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituții, cu condiția prtezentării
documentelor justificative în original care să ateste cheltuielile de înmormântare.

(3) În cazul cadavrelor neidentificate, înhumarea se va face de reprezentanți ai Serviciul
Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Pîrteștii de Jos sau spital în
colaborare cu o firmă privată care are cel mai scăzut preț de cost, după ce organele de
poliție se pronunță cu privire la indentitatea defunctului și a identificării rudelor acestuia.

(4) În cazul decesului unei persoanei în străinătate, pentru repatrierea căreia familia
trebuie să suporte costuri foarte mari, însă nu poate să-și îndeplinească obligațiile
legale datorită veniturilor reduse. Ajutorul se acordă susținătorilor legali, doar în
situația în care aceștia nu au beneficiat de ajutor de deces din partea altor instituții sau în
lipsa susținătorilor legali, oricărei persoane care a asigurat serviciile funerare fără a
beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituții, cu condiția prezentării
documentelor justificative în original care să ateste cheltuielile de înmormântare. Cererea
se depune la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Pîrteștii
de Jos, în termen de 60 zile lucrătoare de la eliberarea Certificatului de deces.

Se pot acorda ajutoare bănești, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei
sociale și a actelor doveditoare anexate la cererea solicitantului

4. Acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor vârstnice aflate în situații de risc /
marginalizare socială, definite în sensul Legii nr. 7/2000, republicată, privind asistența
persoanelor vârsnice, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot să-și
îndeplinească obligațiile familiale datorită veniturilor reduse.
Se pot acorda ajutoare bănești, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei sociale

și a actelor doveditoare anexate la cererea solicitantului
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5. Acordarea ajutoarelor de urgență în interesul superior al copilului aflat în situație
de risc în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Se pot acorda ajutoare bănești, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei sociale

și a actelor doveditoare anexate la cererea solicitantului

6. Acordarea ajutoarelor de urgență pentru alte situații speciale în vederea prevenirii
marginalizării sociale: în scopul asigurării accesului familiei/copiilor/persoanei singure
la servicii medicale, învățământ, servicii sociale, servicii de utilitate publică, etc
Se pot acorda ajutoare bănești, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei sociale

și a actelor doveditoare anexate la cererea solicitantului

Preşedinte de şedinţă,

Parasca Vasile

Contrasemnează
Secretarul comunei,

Ciornei Laura

Control financiar preventiv
Consilier principal
Gorcea Mihaiela


