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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului

Kapornyai Ioszef, aflat într-o stare de boală avansată 
(formațiune tumorală distală femur drept)

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de hotărâre inițiat  de primarul  orașului  Recaș privind  posibilitatea  acordării  unui

sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Kapornyai Ioszef, aflat într-o stare de boală
avansată (formațiune tumorală distală femur drept);

 referatul  cu  nr.  17.725  /  05.12.2016  întocmit  de  Serviciul  Public  de  Asistență  Socială  și
Asistență Medicală Recaș din cadrul Primăriei orașului Recaș;

 prevederile  art.  28  alin.  (2)  din  Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art.   57 din H.G. nr.  1.010/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 416/2001;

 dispoziţiile art.  6 alin.  (1),  art.  8,  art.  17 şi  art.  18 din Legea nr.  47/2006 privind sistemul
naţional de asistenţă socială;    

 prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 19 / 29.01.2016, pentru
stabilirea  situaţiilor  care  motivează  acordarea  ajutoarelor  de  urgenţă,  altele  decât  cele
stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.  (6) lit. a), pct. 2 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se aprobă acordarea unui sprijin  financiar  în sumă de 5.000 lei  domnului  Kapornyai
Ioszef, aflat într-o stare de boală avansată (formațiune tumorală distală femur drept).

Art.  2.  –  Ducerea  la îndeplinire  a  hotărârii  se  încredinţează  Primarului  Oraşului  Recaş  și
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunic :ǎ
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnului Kapornyai Ioszef. 

                                                 Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează
                                                    Consilier                                               Secretar oraș
                                               Ștefan AȘCHIOPOAE                          Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 09.12.2016
Nr. 224
Adoptată cu 15 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului

Kapornyai Ioszef, aflat într-o stare de boală avansată 
(formațiune tumorală distală femur drept)

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  cu  nr.  17.725  /  05.12.2016  întocmit  de  Serviciul  Public  de  Asistență  Socială  și

Asistență Medicală Recaș din cadrul Primăriei orașului Recaș privind posibilitatea acordării
unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei domnului Kapornyai Ioszef, aflat într-o stare de
boală avansată (formațiune tumorală distală femur drept);

 prevederile  art.  28  alin.  (2)  din  Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art.   57 din H.G. nr.  1.010/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 416/2001;

 dispoziţiile art.  6 alin.  (1),  art.  8,  art.  17 şi  art.  18 din Legea nr.  47/2006 privind sistemul
naţional de asistenţă socială;    

 prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 19 / 29.01.2016, pentru
stabilirea  situaţiilor  care  motivează  acordarea  ajutoarelor  de  urgenţă,  altele  decât  cele
stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.  (6) lit. a), pct. 2 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se aprobă acordarea unui sprijin  financiar  în sumă de 5.000 lei  domnului  Kapornyai
Ioszef, aflat într-o stare de boală avansată (formațiune tumorală distală femur drept).

Art.  2.  –  Ducerea  la îndeplinire  a  hotărârii  se  încredinţează  Primarului  Oraşului  Recaş  și
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunic :ǎ
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Domnului Kapornyai Ioszef. 

                 Președinte de ședință                                   
                                       Vizat

                                                          Secretar Oraş
                                                                                           Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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   Anexa nr. 1 la H.C.L. Recaș nr. ____ / 29.01.2016

Situaţiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele 
stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim

garantat, cu modificările și completările ulterioare

1. Decesul unei persoane:
 fără venit şi fără aparţinători  legali;
 al cărui venit realizat să fie până la limita nivelului venitului minim garantat pentru o

persoană în sumă de 142 lei  şi fără susţinători legali;

2. In  situaţia  unui   cadavru  neidentificat  existent  în  raza  administrativ-teritorială  a
oraşului Recaş;

3. Sprijinirea  persoanelor  fără  venituri  în  vederea  punerii  în  legalitate  pe  linie  de
evidenţă a populaţiei şi stare civilă;

4. Acordarea ajutoarelor de urgentă familiilor sau persoanelor care se gospodăresc
împreună şi se  află în următoarea  situaţie: 

a. Decesul unui membru al familiei care nu a fost asigurat social sau a realizat
venituri insuficiente, iar familia se află în situaţie de risc (lipsită de adăpost,
fără venituri cu caracter permanent, cu venituri insuficiente, fără o reţea de
suport, etc.);



5. Persoană aflată în situaţie de risc fiind lipsită de adăpost, provenită din centre de
plasament,  marginalizat  din  punct  de  vedere  social  şi  care  intenţionează  să  se
integreze în comunitate;

6. Persoană rămasă singură în urma decesului membrilor de familiei sau a părăsirii de
către aparţinătorii legali, aflată în neputinţă datorată bolii sau a vârstei înaintate;

7. Persoane vârstnice aflate în neputinţă, lipsite de venituri şi/sau venituri insuficiente,
care trăiesc în condiţii de viaţă improprii şi sunt în imposibilitatea de a-şi asigura cele
necesare, a căror aparţinători nu sunt interesaţi de situaţia acestora;

8. Alte  situaţii  de  risc  social  care  necesită  sprijin  financiar  din  partea  comunităţii
(persoane neasigurate din punct de vedere medical, persoane singure fără sprijin
aflate într-o situație de necesitate, etc.).

                            Președinte de ședință                        Vizat
                                                           Secretar Oraş

                                                                                           Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Nr. 666 / 19.01.2016
                                                                                                     Aprobat,
                                                                                                     PRIMAR
                                                                                             ING. TEODOR PAVEL

CĂTRE
CONSILIUL LOCAL RECAŞ

            Subsemnata  Eleonora Ştirbu angajata unităţii, în cadrul Serviciului Public de
Asistenţă Socială al Primăriei oraşului Recaş,depun prezentul,

REFERAT DE SPECIALITATE
privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât
cele stabilite de art. 28 alin. (2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu

completările şi modificările ulterioare

            Prin prezentul referat se fac propuneri în ceea ce privesc criteriile de stabilire şi
acordare a ajutoarelor de urgenţă potrivit temeiului legal amintit, familiilor şi persoanelor
care se află în situaţie de necesitate ,cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente,
persoane  fără  adăpost,  persoane  vârstnice  fără  aparţinători  legali,  persoane  fără
documente de identitate,  precum şi pentru alte situaţii deosebite.

mailto:spas_recas@yahoo.com
mailto:public@primariarecas.ro


            Având în vedere situaţiile de risc major ivite pe toată perioada anilor trecuţi cât şi
începutul anului în curs, se impune stabilirea unor criterii, altele decât cele prevăzute  de
art. 28 alin. (2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu completările şi
modificările ulterioare, pentru următoarele situaţii:

9. Decesul unei persoane:
 fără venit şi fără aparţinători  legali;
 al cărui venit realizat să fie până la limita nivelului venitului minim garantat pentru o

persoană în sumă de 142 lei  şi fără susţinători legali;

10. In  situaţia  unui   cadavru  neidentificat  existent  în  raza  administrativ-teritorială  a
oraşului Recaş;

11. Sprijinirea  persoanelor  fără  venituri  în  vederea  punerii  în  legalitate  pe  linie  de
evidenţă a populaţiei şi stare civilă;

12. Acordarea ajutoarelor de urgentă familiilor sau persoanelor care se gospodăresc
împreună şi se  află în următoarea  situaţie: 

a. Decesul unui membru al familiei care nu a fost asigurat social sau a realizat
venituri insuficiente, iar familia se află în situaţie de risc (lipsită de adăpost,
fără venituri cu caracter permanent, cu venituri insuficiente, fără o reţea de
suport, etc.);

13. Persoană aflată în situaţie de risc fiind lipsită de adăpost, provenită din centre de
plasament,  marginalizat  din  punct  de  vedere  social  şi  care  intenţionează  să  se
integreze în comunitate;

14. Persoană rămasă singură în urma decesului membrilor de familiei sau a părăsirii de
către aparţinătorii legali, aflată în neputinţă datorată bolii sau a vârstei înaintate;

15. Persoane vârstnice aflate în neputinţă, lipsite de venituri şi/sau venituri insuficiente,
care trăiesc în condiţii de viaţă improprii şi sunt în imposibilitatea de a-şi asigura cele
necesare, a căror aparţinători nu sunt interesaţi de situaţia acestora;

16. Alte  situaţii  de  risc  social  care  necesită  sprijin  financiar  din  partea  comunităţii
(persoane neasigurate din punct de vedere medical, persoane singure fără sprijin
aflate într-o situație de necesitate, etc.);

        De asemenea,  în  urma evaluării  fiecărei  solicitări  de acordare se  va  dispune
acordarea ajutorului de urgenţă în sume cuprinse între  500 lei şi 3000 lei, în  funcţie de
situaţia şi necesitatea pe care o impune cazuistica.

        În cazul unor situaţii mai deosebite din punct de vedere material cuantumul va fi
stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local pentru fiecare caz în parte.

Acestea  sunt  criteriile  propuse,  criterii  stabilite  urmare  a  problemelor  identificate  şi  a
diagnozei sociale la nivel comunitar.

Întocmit,
Eleonora Ştirbu
19.01.2016



VIZAT
SERVICIUL ECONOMIC

ŞEF SERVICIU  NARCISA-CONSTANŢA PETRARIU
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