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HOTARAREA NR. 30/2020 

privind modificarea si completarea HCL nr. 31/2014 

privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta 

 

Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta extraordinara 

din data de 26.03.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 30/2020 si Referatul de aprobare nr. 30/23.03.2020  intocmit 

de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind modificarea si completarea HCL nr. 31/2014 privind stabilirea criteriilor si a metodologiei 

de acordare a ajutoarelor de urgenta;  

         Avand in vedere raportul nr. 30/23.03.2020 al compartimentului de specialitate; 

         Luand in considerara ca avizul comisiei de specialitate nu exista, conform art. 136, pct.10 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

Luand in considereare: 

- HCL nr. 31/2014 privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de 

urgenta in baza Legii nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificarile si  completarile 

ulterioare; 

- situația la nivel global și național cu privire la infecția cu Coronavirus; 

Văzând și Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe 

teritoriul Romaniei, Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea 

bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

nr. 6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, 

Ordonantele militare nr.1 si 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19,  precum si 

Hotararea CLSU de la nivelul comunei Santamaria-Orlea, nr.2/2020; 

În conformitate cu art. 28, alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor  metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1010/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 lit. c), art. 15 din Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) și  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

In baza  art. 129  alin. (1), alin (2) litera “d”, alin. (7) lit. “b” si art. 139 alin. (1) si (3), lit.a, 

coroborat cu art.5 lit. cc, art.196 alin.(1), lit. “a”, art.197, 198 si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;   

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art.1 Se aprobă modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 31/2014 privind stabilirea 

criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001  privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare, cu un nou alineat care va avea urmatorul 

continut: 

„ – în situația izolării la domiciliu datorită unor boli contagioase a familiilor sau persoanelor 

singure, nominalizate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara sau de alte instituții 

abilitate în acest sens, sau care se afla in stare de autoizolare, si  se află în imposibilitatea procurării 

hranei și a materialelor igienico-sanitare” 
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Art.2 Se aprobă modificarea si completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 31/2014 privind stabilirea 

criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001  privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si  completarile ulterioare, cu un nou alineat care va avea urmatorul 

continut: 

„ În cazul familiilor sau persoanelor singure izolate la domiciliu datorită unor boli contagioase se 

acordă ajutorul de urgență de pana la 25 lei pe zi/persoana, pentru maxim 14 zile, prin achiziționarea și 

distribuirea către aceștia de hrană și materiale igienico-sanitare.  

Distribuirea hranei și a materialelor igienico-sanitare se va face prin intermediul 

Compartimentului de Asistență Socială și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 

Ajutorul de urgență menționat mai sus se acordă prin dispoziție a Primarului, în baza solicitărilor 

scrise primite de la persoanele aflate in izolare, de la Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara 

sau de la ale instituții abilitate în acest sens, solicitare prin care se confirmă izolarea la domiciliu 

datorită unor boli contagioase, a anchetei sociale efectuată de personalul Compartimentului Asistență 

Socială precum și a altor documente relevante, dacă este cazul. 

Solicitarile pot fi transimise si prin mijloace de comunicare electronica. 

Sumele necesare pentru acordarea acestui ajutor de urgență vor fi alocate din bugetul local al 

comunei conform prevederilor legale în vigoare.” 

 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare.                                                                         

Art.3 Prezenta hotarare se afiseaza pe site-ul propriu al institutiei, la avizier  si se  comunica in 

conditiile legii: Institutiei Prefectului-judetul Hunedoara, Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

Compartimentului buget, finante, contabilitate si Compartimentului asistenta sociala si se afiseaza la 

sediul si pe site-ul institutiei. 

 Art.4 Prezenta se comunica: 

- Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, 

- compartimentului asistenta sociala, 

- compartimentului buget, finante, contabilitateș 

- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  la 26 martie 2020 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                     NALATAN ILIE ALIN                                         SECRETAR GENERAL,             

                                                                                               BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13  
Pentru: 13,  

Impotrivă: 0, 

Abţineri: 0 

 

 

 

 

 


