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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor 

singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi alte 

situaţii deosebite, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate  

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 25 februarie 2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor 

de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de 

calamităţi naturale, incendii, accidente şi alte situaţii deosebite, inclusiv în caz de deces în 

ţară sau în străinătate, nr.12/P.H./17 februarie 2022, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai, dl. Nyakó Iozsef, avizat de Comisia: Buget-finanțe, administrarea domeniului 

public şi privat şi Comisia: Juridică, pentru administraţie publică locală, protecţie socială, 

sănătate şi familie ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.805/17 februarie 2022, şi 

Raportul de specialitate comun al Direcţiei de asistenţă socială – Valea lui Mihai şi al 

Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al primarului Oraşului 

Valea lui Mihai, nr.865 din 18 februarie 2022, 

- prevederile: 

 art. 28 alin.(1) şi alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 art.41-48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 

nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

 art. 11, art.15, art. 16 şi art.129 din Legea nr.292/2011, a asistenţei 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 art.7 alin (3) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice – republicată,  

În baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. b şi lit. s, art. 139 alin.(1), 

art. 196 alin.(1) lit. a și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi 

persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, 

incendii, accidente şi alte situaţii deosebite, inclusiv în caz de deces în ţară sau în 

străinătate, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Cheltuielile privind acordarea ajutoarelor de urgenţă se suportă din 

bugetul Oraşului Valea lui Mihai, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 

Art.3: În cazul în care ajutoarele de urgență nu au fost utilizate în scopul pentru 

care au fost acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, sub formă de hotărâre se 

încredinţează primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

Art.5: Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai 

 Direcţia de asistenţă socială - Valea lui Mihai 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro      

 la dosar. 
 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate:                                     

             Iuhas Monika- Hilda                               SECRETARUL GENERAL  

                              AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                           Todor Maria 

 

 

 

 

 

Nr.15 din 25 februarie 2022   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu: 17 voturi PENTRU 

                               0 voturi ÎMPOTRIVĂ  
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                                                                            ANEXĂ 
                                                                            la Hotărârea nr.15/25 februarie 2022 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  
de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de 

necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente şi alte situaţii deosebite, inclusiv în caz 

de deces în ţară sau în străinătate 

 

 

 

I. Preambul 

Baza legală: Ajutoarele de urgență sau pentru situații deosebite se acordă în baza 

următoarelor acte normative astfel: 

 art. 28 alin.(1) şi alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 art.41-48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 art. 11, art.15, art. 16 şi art.129 din Legea nr.292/2011, a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 art.7 alin (3) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice – republicată,  

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și  combaterea  marginalizării sociale 

(art.24, art. 25) 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

II. Scop 

Art.1: Sprijinirea persoanelor și familiilor care se află în situații deosebite 

cauzate de probleme de sănătate grave,  calamități  naturale și alte situații de forță majoră, 

decesul unui membru al familiei în ţară sau în străinătate (altele decât cazurile care 

beneficiază de sprijin prin bugetul asigurărilor sociale), tinerilor și copiilor proveniți din 

centre rezidențiale sau ai căror părinți au decedat ori tinerilor și copiilor din familii 

defavorizate sau care se confruntă cu o situație excepțională, în vederea prevenirii și 

combaterii marginalizării sociale și a depășirii situației de vulnerabilitate în care se află,  
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III. Categorii de ajutoare de urgență sau pentru situații deosebite identificate: 

Art.2:  

A. ajutoare de urgență în caz de boală;   

B. ajutoare în cazuri de deces (excepţie locul de veci) 

C. ajutoare acordate tinerilor și copiilor proveniți din centre rezidențiale sau ai 

căror părinți au decedat ori tinerilor și copiilor din familii defavorizate sau 

care se confruntă cu o situație excepțională; 

D. ajutoare acordate în cazuri de violența domestică 

E. ajutoare acordate pentru persoanele singure sau familiile defavorizate fără 

venit/cu venituri insuficiente inclusiv pentru întocmire acte de stare 

civilă/documente de identitate sau alte evaluări si expertize medicale, sau cu 

probleme deosebite de sănătate – inclusive persoane vârstnice  

F. ajutoare de urgență în situații de risc datorate calamităților naturale, precum și 

accidentelor sau alte situații ce pot apărea ca urmare a unor evenimente 

fortuite sau de forță majoră. 

IV. Beneficiarii ajutoarelor în situație de deces sau pentru alte situații deosebite  

Art.3: (1) Persoane cu domiciliul pe raza orașului Valea lui Mihai care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin prezenta Metodologie, conform evaluării 

Compartimentului Asistență Socială și a Dispoziţiei Primarului Oraşului Valea lui Mihai și 

care se încadrează în următoarele categorii: 

a. persoane care suferă de boli grave,  au nevoie de tratamente medicale și 

investigații de specialitate, intervenții chirurgicale complicate în clinici de 

specialitate, procurarea unor dispozitive medicale, proteze cu prescripția 

medicului din care să rezulte starea de urgență, în situația în care familiile au 

venituri reduse; 

b. persoană  beneficiară  de  ajutor  social în caz de deces;  

c. persoane fără venit, sau fără locuință, sau fără aparținători legali, în cazul 

decesului; 

d. persoane singură sau care provine dintr-o familie ale cărei venituri pe membru 

de familie sunt sub limita nivelului venitului minim garantat pentru o singură  

persoană – în caz de deces; 

e. persoana care  nu  a  avut  asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor sociale 

și de sănătate, urmașii neputând beneficia de ajutor de înmormântare din 

partea altor instituții – în caz de deces; 

f. tineri și copii proveniți din centre rezidențiale sau ai căror părinți au decedat 

ori tineri și copii din familii defavorizate sau care se confruntă cu o situație 

excepțională; 
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g. victime ale violenței domestice (sau implementarea măsurilor de sprijin în caz 

de violență domestică) 

h. persoanele singure sau familiile defavorizate fără venit/cu venituri insuficiente 

inclusiv pentru întocmire acte de stare civilă/documente de identitate sau alte 

evaluări si expertize medicale sau cu probleme deosebite de sănătate – 

inclusiv pentru persoane vârstnice  

i. persoane aflate în situații de risc datorate calamităților naturale, precum și 

accidentelor sau alte situații ce pot apărea ca urmare a unor evenimente 

fortuite sau de forță majoră. 

(2) Pentru persoanele cu reședința pe raza orașului Valea lui Mihai, trebuie să se 

facă dovada că au locuit la adresa de locuință în ultimii 2 (doi) ani și locuiesc și în prezent 

la acea adresă. 

(3) Aprobarea acordării și valorii ajutorului de urgență se supune atenției 

Consiliului Local în situații de risc datorate calamităților naturale, precum și accidentelor 

sau alte situații ce pot apărea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de forță majoră. 

V. Procedura  de acordare a ajutoare în situație de deces sau pentru alte situații deosebite 

Art.4: Conform prevederilor legale în vigoare, astfel cum sunt exprimate prin 

textul Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, la art.3 alin.(2), statul, prin autoritățile 

administrației  publice centrale și locale își asumă responsabilitatea  de realizare  a 

măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind prestațiile  sociale și 

serviciile sociale. 

Art.5: (1) Persoana îndreptăţită, reprezentantul legal al persoanei îndreptățite  

sau  un reprezentant al familiei, depune o solicitare scrisă către UAT Oraşul Valea lui 

Mihai – Compartimentul de Asistență Socială conform formularului de cerere - Anexa 

nr.2, parte integrantă din prezenta Metodologie, precum și Declarația pe proprie 

răspundere și Angajamentul prevăzut în Anexei nr.3 - parte integrantă a prezentei 

Metodologii 

(2) Solicitarea scrisă pentru acordarea ajutorului de urgență va fi însoțită, în 

funcție de fiecare caz în parte, de următoarele documente: 

 acte de identitate ale tuturor membrilor de familie (C.I, C.N, C.I.P)  

 certificat de căsătorie (copie) 

 certificat de deces (copie) 

 dovezi de venit (adeverințe de salarizare, cupon de pensie, talon alocație etc.); 

 adeverință eliberată de către Administrația Financiară din care să rezulte că 

are/nu are venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței 

bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, venituri din 
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premii jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal și al dezmembrămintelor acestuia, venituri din alte surse; 

 hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al 

minorului, potrivit legii; 

 actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 

 certificat de încadrare într-un grad de handicap, eliberat potrivit legii, de către 

Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți/copii, respectiv 

acte care atestă încadrarea în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele 

aflate în întreținere; 

 proces - verbal de constatare a incendiului /efectelor calamităților, eliberat de 

către organele competente; 

 adeverințe de elev sau de student, eliberate în luna curentă sau în luna 

anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgență; în 

adeverința de elev sau de student se va menționa dacă beneficiază de bursă, 

tipul și cuantumul acesteia; 

  facturi fiscale însoțite de chitanțe,  în original, pe numele celui care face 

solicitarea, care să reflecte cheltuielile de înmormântare, decontarea 

tratamentelor medicale, materiale medicale, costuri operații/intervenții 

chirurgicale, spitalizări, alte dovezi relevante. 

 acte medicale doveditoare ale stării de sănătate (bilete de internare - externare 

din spital, certificate de încadrare în grad de handicap, decizii asupra 

capacității de muncă, rețete sau tratamente prescrise de medicul specialist, 

buletine de analize, scrisoare medicală eliberată de medicul de specialitate, 

specificându-se diagnosticul și tratamentul medicamentos propus, durata 

tratamentului etc.; 

 orice acte care se considera a fi necesare pentru acordarea ajutorului de 

urgență. 

Art.6: (1) a. Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului de Asistența 

Socială verifică și confruntă datele înscrise în cerere cu actele doveditoare și va efectua 

ancheta socială la domiciliul/reședința solicitanților. Prin ancheta socială se va constata 

situația de necesitate sau după caz, situația de urgență în care se află familia sau persoana 

singură. În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului 

sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că 

persoana/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență. 

b. După efectuarea anchetei sociale  conform Anexei nr. 4 – parte integrantă din 

prezenta Metodologie - și a analizei documentelor, personalul de specialitate din cadrul 

Compartimentului Asistență Socială, va înainta Primarului Orașului Valea lui Mihai 

propuneri de aprobare sau de respingere a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență. 
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Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin Dispoziţia Primarului Oraşului Valea lui 

Mihai, în limita sumelor aprobate în bugetul local. 

(2) Ajutoarele de urgență se stabilesc în bani sau în natură și reprezintă măsuri 

financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și/sau a 

persoanelor singure, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi 

speciale a drepturilor și libertăților fundamentale; aceste ajutoare de urgență reprezintă 

măsuri financiare destinate ameliorării situației socio-economice și de sănătate a cetățenilor 

îndreptățiți de pe raza orașului Valea lui Mihai.  

(3) Primarul poate acorda ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure 

aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, 

precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin hotărârea consiliului local, în limita 

prevederilor bugetare anuale, pentru aceeași familie/persoană o singură dată pe an. 

(4) Nu beneficiază de ajutoare de urgență familiile sau persoanele singure aflate 

în situații de necesitate (în caz de boală, deces al unui membru al familiei, copii/tineri 

provenind din sistemul de protecție), care dețin în proprietate mai mult de 2 ha teren 

agricol, alte clădiri sau spații de locuit în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu 

vechime mai mică de 10 ani sau alte vehicule (autocamioane,  autoutilitare, microbuze,  

autobuze,  rulote, bărci  cu motor, motociclete, motorete, scutere de apă, iahturi, etc.). 

(5) După plata ajutoarelor de urgență, beneficiarii vor trebui să depună 

documente justificative din care să reiasă că suma a fost folosită exclusiv în scopul în care 

a fost aprobată. În caz contrar suma va putea fi recuperată de la beneficiar 

(6) În funcție de specificul situației și al profilului solicitantului, sumele aprobate 

ca și ajutor de urgență pot fi achitate direct furnizorului de servicii (furnizor de servicii 

medicale, centre sociale, unități de alimentație publică, furnizor de servicii de 

înmormântare etc.)  

(7) Anumite sume (în cazul cheltuielilor în valoare mai mica – ex. taxe pentru 

acte de identitate, anumite analize medicale pentru internarea in diferite centre etc.) pot fi 

eliberate personalului din cadrul Compartimentului de Asistență Socială care are obligația 

obținerii tuturor documentelor financiare justificative - bonuri, facturi cu numele 

beneficiarului și depunerii ulterioare în decontul general pe numele beneficiarului. 

Art. 7: Anexele 1, 2, 3,4 fac parte integrantă din prezenta Metodologie. 
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                                                                                                               Anexa nr.1 

                                                                                                             la Metodologie 
 

 

Situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență 

 

 

Nr. 

crt. 
Descrierea situației deosebite Cuantum 

A. Ajutoare de urgență în caz de boală:  
Persoane care suferă de boli grave,  au nevoie de tratamente medicale 

și investigații de specialitate, intervenții chirurgicale complicate în 

clinici de specialitate, procurarea unor dispozitive medicale, proteze cu 

prescripția medicului din care să rezulte starea de urgență, în situația în 

care familiile au venituri reduse . 

500 

B. Ajutoare în cazuri de deces (excepție locul de veci):  
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 cărei venituri pe membru de familie sunt sub limita 

nivelului venitului minim garantat pentru o singură  persoană, când  

persoana  nu  a  avut  asigurate contribuțiile la fondul asigurărilor 

sociale și de sănătate, urmașii neputând beneficia de ajutor de 

înmormântare din partea altor instituții. Decesul ambilor părinți ai 

copiilor minori, când aceștia sunt dați în plasament la familii cu 

venituri mici. În cazul decesului persoanei vârstnice, definite în sensul 

Legii nr.17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, lipsită de susținători legali sau când aceștia nu pot să îți 

îndeplinească obligațiile familiale datorită veniturilor reduse. Acest 

ajutor se acordă doar în situația în care persoana vârstnică decedată a 

avut domiciliul în orașul Valea lui Mihai, jud. Bihor. Inclusiv acordării 

unui ajutor de urgență pentru persoanele vârstnice în cazul decesului 

unui alt membru al familiei, neasigurat în sistemul de asigurări sociale.  

Ajutorul se asigură și beneficiarilor de ajutor social, stabilit în 

condițiile Legii nr.416/2011 privind venitul minim garantat. Excepție 

fac persoanele care figurau ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale 

de stat. Ajutorul se acordă susținătorilor legali, doar în situația în care 

2.000 
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aceștia nu au beneficiat de ajutor de înmormântare din partea altor 

instituții sau, în lipsa reprezentanților legali, oricărei persoane care a 

asigurat serviciile funerare fără a beneficia de ajutor de înmormântare 

din partea altor instituții, cu condiția prezentării documentelor. 

Plata se realizează direct către furnizorul de servicii 

C. Tinerilor și copiilor proveniți din centre rezidențiale sau ai căror părinți 

au decedat, ori tinerilor și copiilor din familii defavorizate al căror 

venit nu depășește jumătate din valoarea salariului minim net pe 

economie/pe lună/membru de familie  

în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar 

cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care 

pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Prestațiile financiare excepționale pot fi acordate și sub formă de 

prestații în natură, pe baza dispoziției primarului, constând, în 

principal, în alimente, îmbrăcăminte, manuale și rechizite sau 

echipamente școlare, suportarea cheltuielilor legate de transport, 

procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale. 

În limita unui ajutor/beneficiar/an 

500 

D În situații de violență domestică 

Suportarea cheltuielilor pentru obținerea de documente de stare civilă 

sau acte de identitate, certificatelor medico-legale, alte investigații 

medicale, inclusiv cheltuieli de transport pentru acces la servicii 

specializate, cazare în centre specializate sau locuințe în regim 

independent (chirie), cazare agresor în situații excepționale în limita 

unui ajutor/beneficiar/an 

În funcție de valoare cheltuielile pot fi achitate numerar prin 

personalul DAS sau achitate direct furnizorului de servicii 

500 

E ajutoare acordate pentru persoanele singure sau familiile 

defavorizate fără venit/cu venituri insuficiente inclusiv pentru 

întocmire acte de stare civilă/documente de identitate sau alte evaluări 

si expertize medicale, pentru care urmează să se adreseze Comisiei de 

Expertiză a Persoanelor cu Handicap, în vederea obținerii avizelor de 

specialitate etc. sau cu probleme deosebite de sănătate – inclusiv 

pentru persoane vârstnice în limita unui ajutor/beneficiar/an 

În funcție de valoare cheltuielile pot fi achitate numerar prin 

personalul DAS sau achitate direct furnizorului de servicii 

500 
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F Ajutoare de urgență în situații de risc datorate: calamităților naturale 

(cutremure, incendii, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, 

grindină, etc.), precum și accidente (rutiere, feroviare, aeriene), 

respectiv și alte situații, cum ar fi: decesul ambilor părinți când copiii 

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  său 

persoanelor singure aflate în situații deosebite, care pot conduce la 

riscul de excluziune socială.  

În funcție de specific,  unele cheltuieli pot fi achitate de către UAT 

Oraşul Valea lui Mihai, direct către furnizor 

500 

Persoanelor singure sau familiilor defavorizate, ale căror venituri sunt 

de până la valoarea salariului minim net pe țară /lună/membru de 

familie, în vederea achitării datoriilor la utilitățile de strictă necesitate - 

apă, energie electrică, gaze naturale, energie termică, datorii acumulate 

la întreținere și chirie în cuantum de până la 1.500 lei/an, ajutor acordat 

pentru eliminarea riscului de a-și pierde locuința; în limita unui 

ajutor/beneficiar/an 

Plata se realizează direct către furnizorul de servicii 

500 

Pentru persoanele singure și familiile defavorizate, al căror venit nu 

depășește salariul minim net pe economie/membru de familie/lună, 

care cu ocazia sărbătorilor religioase (Crăciun și Paște) nu își pot 

asigura un minim de alimente, în cuantum de până la 500 lei (în bani, 

alimente sau tichete sociale); 

Plata se realizează direct către furnizorul de bunuri sau sub formă de 

tichete sociale 

500 

Alte situații ce pot apărea ca urmare a unor cazuri fortuite  

sau de forță  majoră, în limita unui ajutor/beneficiar/an. 
500 
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                                                                                                       Anexa nr. 2 

                                                                                                    la Metodologie 

Nr. ______ din ______________                                                                                                   

                                                                                                            

Domnule Primar, 

 

Subsemnatul ______________________________________, cu domiciliul în orașul Valea 

lui Mihai, str. _______________________ nr. ____, bl. ___, et. ___, ap. ____, jud. Bihor 

Vă rog să-mi aprobați ajutor de urgență, conform normelor legislative, pentru a depăși 

următoarea situație: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Solicit acest ajutor deoarece: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente care dovedesc situația gravă în care ne 

aflăm: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Declar că eu și membrii familiei mele nu deținem mai mult de 2 ha de teren, nu avem în 

proprietate alte clădiri sau alte spații de locuit în afara locuinței de domiciliu. 

Nu deținem autoturism cu vechime mai mica de 10 ani sau alte vehicule (autocamioane, 

autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor, motociclete, motorete, scutere de 

apă, iahturi, etc.) 

Mă oblig să prezint documente justificative pentru suma primită și să raportez în scris, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la apariția situației, orice schimbare intervenită, de natură să 

modifice condițiile care au stat la baza acordării ajutorului. 

 

Data:                                              Semnătura: 

__________________     ______________________ 
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                                                                                                       Anexa nr.3 

                                                                                                    la Metodologie 

 

 

Declarație pe proprie răspundere și Angajament 

 

Subsemnatul(a) _________________________,CNP ___________________ cu domiciliul 

în oraşul Valea lui Mihai, str. __________________ nr. ___ ,bl. ___,  sc.___ ,ap. __, jud. 

Bihor, prin prezenta, declar următoarele:  

Sunt căsătorit(ă), necăsătorit(ă), divorțat(ă), despărțit(ă) în fapt, văduv(ă), alte situații: 

_______________________________________________________________ cu 

numitul(a) ___________________________CNP _______________și am în întreținere 

_____ copii/nepoți/frați/alte persoane, respectiv:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

În afară de ajutor social în cuantum de __________ lei, alocație pentru susținerea familiei 

în cuantum de _________ lei și de alocațiile de stat ale copiilor în cuantum de ________ 

lei, declar că: 

- Dețin(deţinem), nu dețin(deţinem) în proprietate terenuri, clădiri, spații cu altă destinație 

decât cea de locuință și realizăm/nu realizăm venituri din chirii în cuantum de ________ 

lei/lună.  

- Dețin(deţinem), nu dețin(deţinem) în proprietate bunuri mobile și/sau imobile aducătoare 

de venit în cuantum de ________ lei/lună.  

- Dețin(deţinem), nu dețin(deţinem) autorizație în baza căreia desfășor/desfășurăm 

activității pe baza liberei inițiative, ca persoană fizică sau asociație familială cu un venit de 

________ lei/lună.   

Alte situații: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Mă oblig să anunț în termen de maxim 5 zile orice modificare cu privire la componența 

familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii familiei mele.  

Declar totodată că:  

1) am beneficiat de alt ajutor de la ________________________ în sumă de _______ lei în 

luna/anul ______________.  

2) NU am beneficiat de alt ajutor din altă parte. 
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Dau prezenta declarație pentru a-mi servi la obținerea unui ajutor de urgență pentru 

__________________________ de la UAT Oraşul Valea lui Mihai, județul Bihor. Mă 

oblig să utilizez suma primită cu titlul de ajutor de urgență, în scopul pentru care a fost 

acordată, în caz contrar voi restitui suma în termen de 90 de zile de la data acordării. 

Mențiuni speciale _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                                                                         

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și din actele depuse la aceasta, vor 

fi prelucrate de UAT Oraşul Valea lui Mihai, cu respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) 2016/679  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor date. 

 

 

Valea lui Mihai          Semnătura,  

Data ___________________            _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recensamantromania.ro/
mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


                                     ROMÂNIA 

                               JUDEŢUL BIHOR 

                  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

                              VALEA LUI MIHAI 
                                                                                                        www.recensamantromania.ro 
 

14 

415700 Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 CIF: 4650570 

Tel: 0040259355216, Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

                                                                                      

                                                                                                       Anexa nr. 4 

                                                                                                    la Metodologie 

 

ANCHETĂ SOCIALĂ 

Întocmită la solicitarea numitei/numitului _____________________________, în 

calitate de __________________________ al ___________________________, în 

vederea acordării unui ajutor financiar din partea UAT Orașul  Valea lui Mihai. 

Cererea a fost înregistrata cu nr. ________ din data de ______________.  

I. Motivul efectuării referatului de ancheta sociala: 

Tipul de ajutor solicitat: ________________________________________________ 

Descrierea pe scurt a situației pentru care se solicită sprijinul financiar/material: 

- 

- 

Nivelul estimativ al ajutorului financiar solicitat/ tipul cheltuielilor: 

-  

II.Date de identificare a solicitantului/ persoanei pentru care se solicită sprijin: 

Nume şi prenume:  

Data naşterii:  

CNP:  

Naţionalitate:  

Domiciliul:  

Ocupația actuală:  

III.  Date despre familie:  

1. 

2. 

3. 
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IV. Contextul socio-familial: 

V. Starea de sănătate: 

VI. Locuința: 

VII. Situația economică: venituri/raportat la membrii familie/persoanelor din            

gospodărie: 

Nr. 

crt. 
Nume si Prenume Sursa 

Cuantum 

/ luna 

1. 
   

    

    

    

    CONCLUZII,  

În urma vizitelor efectuate la domiciliul persoane, a observaţiilor directe precum și 

analiza documentelor depuse au rezultat următoarele:  

_________________________________________________________________________ 

 

Numita/ numitul ______________ este/ nu este eligibil pentru a beneficia de un ajutor 

de urgență pentru  

VIII. RECOMANDĂRI: 

Având în vedere concluziile evaluării, ținând cont de prevederile H.C.L. nr ___/_____ și a 

„Metodologiei privind acordarea unor ajutoare de urgență în situație de deces sau pentru 

alte situații deosebite”, propunem acordarea unui ajutor de urgență pentru 

__________________________ în valoare de ___________.   

 

Întocmit, 

 

                          PRIMAR,                                                   SECRETAR GENERAL,                              
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL NR.15/25 februarie 2022 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile 

să efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[X] simplă;   [] absolută;   [  ] calificată; 
25/02/2022  

2.  Comunicarea către primar 07/03/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 07/03/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 14/03/2022  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
- 

 

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice, 

după caz 
14/03/2022  
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