PROIECTROMÂNIA

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind acordarea de ajutoare băneşti pentru înmormântare
persoanelor reprezentând cazuri sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.

32831/25.08.2016;
-referatul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, înregistrat cu
nr. 7343/25.08.2016;
-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat,
-prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
-prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială;
-prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică locală.

în temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a" şi art. 45, alin. (2), lit. „a" din Legea nr.

215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea de ajutoare băneşti pentru înmormântare în cazul

decesului persoanelor care au avut ultimul domiciliu în municipiul Giurgiu şi care se
încadrează în următoarele categorii:
a)persoane singure, beneficiare de ajutor social;
b)persoane care, la data decesului, proveneau din familii beneficiare de ajutor
social;
c)persoane singure sau familiii ale căror venit pe membru de familie se
încadrează sub limita ajutorului social;

Art.2. Persoanele interesate pot depune la Direcţia de Asistenţă Socială o
cerere conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, însoţită de
documentele necesare prevăzute în Anexa nr. 2, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data decesului persoanei pentru care solicită ajutorul.
Art.3. Ajutorul bănesc pentru înmormântare se stabileşte în proporţie de 30%
din cuantumul ajutorului de deces prevăzut în cazul decesului pensionarului, stabilit de
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflată în vigoare la data decesului şi se

suportă din bugetul local.
Art.4. Acordarea ajutorului bănesc pentru înmormântare se face cu respectarea

criteriilor prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 23/31.01.2013.
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Giurgiu, Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Giurgiu, 2016
Nr.
Adoptată cu un număr de _

_ voturi pentru,voturi împotrivă şia ineri, din totalul deconsilieri

prezenţi.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 32831/25.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind acordarea de ajutoare băneşti de înmormântare

în vederea acordării ajutorului bănesc de înmormântare pentru persoanele
beneficiare de ajutor social şi pentru alte cazuri sociale din municipiul Giurgiu,
propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare băneşti de
înmormântare persoanelor reprezentând cazuri sociale

Direcţia de Asistenţă Socială prin Compartimentul Ajutor Social va
întocmi referatul de specialitate şi va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va

susţine în faţa Comisiei de Buget - Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi
Privat, pentru avizare şi în faţa Consiliului Local, pentru aprobare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Jude(ul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 21

Tel.: 0246/22 3613; Fax: 0246/21 02 52
Cod poştal: 080556
E-mail: das gr@vahoo.com

Nr. 7343/25.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
I.Temeiul de fapt
Prin expunerea de motive nr. 32831/25.08.2016, Primarul municipiului
Giurgiu a iniţiat Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea de ajutoare băneşti de
înmormântare persoanelor reprezentând cazuri sociale.

II.Temeiul de drept
Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administraţia
publică locală, Direcţia de Asistenţă Socială - Serviciul Ajutor Social şi Asistenţi
Personali, în calitate de compartiment de resort, a analizat şi elaborat prezentul
raport, în termenul prevăzut de lege
III.Argumente de oportunitate
Asistenţa socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care
datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi
competenţe pentru integrare socială, la care se adaugă categorii sociale
preponderent fiind persoanele vârstnice, familiile monoparentale, familiile cu copii
mulţi, cu venituri mici sau fără venituri.
Având în vedere că de ajutorul de deces finanţat de la bugetul de stat şi care
se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pot beneficia
doar aparţinătorii decedaţilor, care la data decesului erau pensionari sau salariaţi,
adică aveau drept propriu de asigurări sociale, propunem aprobarea acordării de
ajutoare băneşti de înmormântare şi în alte [cazuri de necesitate, într-un cuantum
mai redus, finanţat de la bugetul local al municipiului Giurgiu.
Prin această hotărâre se stabilesc cuantumul şi categoriile de persoane care
vor beneficia de ajutoarele băneşti de înmormântare.

în ceea ce îi priveşte pe beneficiarii]de ajutor social, Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, prevede că primarii pot dispune acordarea unui
ajutor persoanelor beneficiare de ajutor social, reprezentând o parte din cheltuielile
cu înmormântarea.
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Pe de altă parte, având în vedere faptul că există cazuri când anumite
persoane singure sau familii nu au venituri stabile şi nu beneficiază de ajutor
social, propunem ca aceştia, prin intermediul acestei hotărâri, să beneficieze de un
ajutor bănesc de înmormântare, în baza unei anchete sociale. In acest caz, ancheta

socială constituie elementul esenţial în evaluarea contextului familial, a veniturilor,
a condiţiilor de locuit, a stării de sănătate şi a gradului de dependenţă ale persoanei
singure / familiei solicitantului de ajutor bănesc de înmormântare. La definitivarea

anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care
cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria
solicitantului sau a persoanei decedate, caz în care declaraţiile persoanelor se
consemnează de personalul Direcţiei de Asistenţă Socială şi se semnează de
persoanele în cauză.

IV.Reglementări legale incidente
Conform prevederilor art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi
persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale,
incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a
consiliului local. Totodată, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 273/2006

privind finanţele publice locale, prin politicile bugetare locale se poate realiza
ajutorarea persoanelor fizice aflate in situaţie de extremă dificultate.
De asemenea, conform prevederilor art. 36, alin. (6) lit. a), pct. 2, din Legea

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,
Consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
Legea nf. 292/2011 a asistenţei sociale prevede la art. 16 că, pentru

beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetele locale, autorităţile
administraţiei publice locale utilizează formulare de cerere aprobate prin hotărâri
ale consiliilor locale.
V.Concluzii şi propuneri

Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept
pentru care propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului local.
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ANEXA NR. 1 la HCLM nr.I

2016

CERERE
de acordare a ajutorului bănesc pentru înmormântare

SE APROBĂ,înregistrată cu nr.
din"
Viza pt. controlul financiar preventiv
(semnătura)

Către,

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ GIURGIU
Subsemnatul(a), identificat(ă) cu B.l. / CI.
seria, nr., eliberat(ă) la data de, de,

CNP LLLLLLLLLLLLU, domiciliat(ă) în, str.
nr., bl., se.

, et.

, ap.

, judeţul/sectorul

,

vă rog să-mi aprobaţi plata ajutorului bănesc pentru înmormântare pentru defunctul(a)
, cu ultim domiciliu în Giurgiu, str.
nr., bl., se., et., ap., conform Certificatului de deces numărul

din, eliberat de.

Odată cu prezenta cerere, depun şi următoarele acte:
a)certificatul de deces - copie şi original;
b)act de identitate - copie şi original;

c)acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul
care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
d)documente din care să rezulte că solicitantul a efectuat cheltuielile de tnmormântare, tn cazul prevăzut de
art. 2, lit. d din Criteriile de acordare a ajutorului bănesc pentru tnmormântare (v. Anexa 2 la HCLM).

în susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile prevăzute
de Codul penal referitor la falsul în înscrisuri oficiale, că am suportat cheltuielile
ocazionate de deces, că nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nici o
altă instituţie.

DATA:,Semnătura:

ANEXA NR. 2 la HCLM nr.I

2016

CRITERIILE DE ACORDARE
A AJUTORULUI BĂNESC PENTRU ÎNMORMÂNTARE

1.Beneficiarii ajutorului de înmormântare sunt:
a.Soţul sau soţia supravieţuitoare;
b.Copilul;
c.Părintele;
d.Tutorele sau curatorul;

e.Moştenitorul, în condiţiile dreptului comun;
f.Oricare altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile de
înmormântare.

2.Ajutorul de înmormântare se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele
acte:

a.Certificat de deces, în original şi copie;
b.Actul de identitate al solicitantului;
c.Actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de
rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de
moştenitor, tutore, curator sau ale oricărei persoane care s-a ocupat de

înmormântare;
d.Dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare.
e.Ane hetă socială (numai pentru persoanele prevăzute la art. 1, Ut. c) din
prezenta hotărâre), din care să reiasă situaţia socială, economică şi
familială a cazurilor respective.
3.Cererea se va depune la Direcţia de Asistenţă Socială de către una dintre
persoanele menţionate la punctul 1.
4.Ajutorul bănesc pentru înmormântare pentru persoanele decedate menţionate la
art. 1 din prezenta hotărâre se acordă în cuantumul prevăzut la art. 3.

