
       ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

  CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 522 

din 20 11  2003 
 
                privind aprobarea categoriilor de persoane  şi condiţiile de acordare a ajutoarelor  
de urgenţă în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreţinere. 
 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi 

 
Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galaţi; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr.91 410/11 11 2003; 
 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile art.53 din HG 1099/2001  pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
 Având în vedere prevederile art. 1 pct.3 şi art.2 pct.5 din HCL nr.7/2003 privind 
aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă; 
 Având în vedere prevederile art.38, alin.2,lit.”s” din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 – Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgenţă în vederea achitării datoriilor la  
plata cheltuielilor de întreţinere pentru următoarele  categorii de beneficiari: 

 - pensionari singuri sau familii de pensionari fără susţinători legali ori cu susţinători 
legali - dar aceştia, datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare, nu le pot 
asigura nevoile familiale; 

- orfani de ambii părinţi cu vârsta sub 26 ani, care urmează o formă de învăţământ, 
rămaşi în gospodăria familială şi care se gospodăresc singuri; 

- familii monoparentale; 
- persoane singure sau familii de persoane cu handicap gradul I, II sau III; 
- alte persoane singure sau familii aflate in alte situaţii deosebite constatate în urma 

efectuării anchetei sociale. 
Art.2 – Se aprobă condiţiile care trebuie îndeplinite  de  persoanele/familiile care 

solicită ajutorul de urgenţă: 
- să locuiască singuri, să nu aibă susţinători legali sau alte persoane obligate prin lege 

la întreţinere (obligaţie legală de întreţinere, contract de întreţinere sau de habitaţie 
viageră, etc.); 

- venitul net/membru de familie să fie sub 1.500.000 lei;  
- să nu deţină în proprietate : o altă locuinţă, autoturism, teren în municipiul Galaţi 

sau în alte localităţi; 
 
 
 



 
 

- spatiul de locuit sa nu depaseasca exigentele minimale pentru locuinte 
prevazute in Legea nr.114/1996, legea  locuintei; 

- persoanele apte de muncă să facă dovada că sunt în evidenţa Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat nejustificat 
un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire 
profesională; 

- să facă dovada bunei credinţe la plata cheltuielilor de întreţinere pentru cel puţin 3 
ani anteriori depunerii cererii de acordare a ajutorului de urgenţă. 

 Art.3 – Se desemnează dl consilier Rainea Nicolae reprezentant al Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi 
agrement,  să facă parte din comisia de analiză  şi acordare a ajutorului de urgenţă.   

Art.4 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor acestei hotărâri. 

 Art.5 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă 
Prisecaru Constantin 

 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul municipiului Galaţi 

Grigore Matei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  ÎNTRUNEŞTE  CONDIŢIILE  DE  LEGALITATE 
S E C R E T A R 
Grigore Matei 
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