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H O T Ă R Â R E A  NR.41/2011* 
privind  stabilirea situaŃiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 
urgenŃă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit  
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi  

completările ulterioare 
 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune stabilirea situaŃiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă persoanelor şi 
familiilor din municipiul Brad la solicitarea acestora, potrivit Legii nr. 416/2001 privind  venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad.    

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat  cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6 lit.,,a”, pct. 2 şi pct. 8 şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215 /2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 – Se stabilesc ,,situaŃiile deosebite” în contextul cărora familiile sau persoanele singure 
pot beneficia de ajutoare de urgenŃă, în baza veniturilor pe care le realizează, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 
Consiliului local al municipiului Brad nr. 68/31.05.2010. 

   Art. 3 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, 
-  Primarului municipiului Brad,  
-  Serviciul asistenŃă socială, 
-  Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale 
  

 
BRAD, 30.03.2011 

 
                                                                      
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                       CONTRASEMNEAZĂ                              
                  SECRETAR 
    Radovici Teofil Emilian 
                 Epure Agnes 
 
  
 
    
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”  , 1 abŃinere ( Benea Răpcău AncuŃa) 

                                                                      



         ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.41/2011 

 
 

,,SITUAłII  DEOSEBITE” 
în vederea acordării ajutorului de urgenŃă 

  
Persoanelor beneficiare de ajutor social şi persoanelor sau familiilor care realizează venituri 

mai mici sau egale cu salariul minim pe economie de 670 lei pe membru de familie, primarul 
municipiului Brad poate acorda ajutoare pentru următoarele situaŃii deosebite: 

1. Pentru efectuarea de operaŃii a căror cost nu este acoperit integral de către Casa de 
asigurări de sănătate  pentru persoanele şi familiile beneficiare de ajutor social, respectiv pentru 
persoanele şi familiile unde venitul pe membru de familie este mai mic decât 670 de lei - se poate 
acorda un ajutor de urgenŃă în cuantum de până la 1200 lei. 

2. Pentru acoperirea  unei părŃi din cheltuielile de înmormântare pentru persoanele şi familiile  
beneficiare de ajutor social sau pentru o persoană care face parte dintr-o familie în care  veniturile   
pe persoană sunt mai mici decât salariul minim pe economie - se poate acorda un ajutor de urgenŃă în 
cuantum de până la  1000  lei. 

3. Pentru efectuarea de tratamente şi investigaŃii de specialitate în clinici specializate, 
cumpărarea de medicamente (dovedite prin adeverinŃă medicală/reŃetă/ trimitere de la medicul de 
specialitate) pentru persoanele beneficiare de ajutor social sau pentru persoanele singure sau familiile 
a căror venit pe membru de familie este mai mic decât salariul minim pe economie - se poate acorda 
un ajutor de urgenŃă în cuantum de până la 800 lei.  

4. Pentru achitarea unei cote părŃi din contravaloarea facturilor pentru furnizarea energiei 
electrice pentru persoanele singure sau familiile a căror venituri pe membru de familie este mai mic 
decât 670 lei, indiferent că sunt sau nu sunt în ajutor social şi care ocupă locuinŃe proprietate de stat - 
se poate acorda un ajutor de urgenŃă în cuantum de până la  700  lei . 

5. Pentru achiziŃionarea lemnelor de foc  pentru încălzirea  locuinŃelor cu combustibil solid   
(lemn)  pentru persoanele care nu beneficiază de ajutor pentru încălzire şi care  sunt beneficiare 
de ajutor social sau pentru persoanele respectiv familiile cu venituri mai mici pe membru de familie 
decât salariul minim pe economie - se poate acorda un ajutor de urgenŃă în cuantum de până la 600 
lei. 

6. Pentru acoperirea unei părŃi din cheltuielile efectuate  cu ocazia absolvirii unei forme de 
învăŃământ a copiilor care provin din familiile beneficiare de ajutor social sau din familiile în care  
veniturile pe persoană sunt  mai mici  decât salariul minim pe economie - se poate acorda un ajutor 
de urgenŃă în cuantum de până la  600  lei. 

7. Pentru acoperirea unei părŃi din chiria pe care o datorează persoanele singure sau 
familiile beneficiare de ajutor social respectiv familiile în care  veniturile pe persoană sunt mai mici 
decât salariul minim pe economie şi care ocupă locuinŃe proprietate de stat - se poate acorda un 
ajutor de urgenŃă în cuantum de până la  600  lei. 

8. Pentru acoperirea unei părŃi din datoriile pe care le au la AsociaŃiile de proprietari  
persoanele singure sau familiile beneficiare de ajutor social respectiv familiile în care veniturile pe 
persoană sunt  mai mici decât salariul minim pe economie  - se poate acorda un ajutor de urgenŃă în 
cuantum de până la  500  lei. 

9. Pentru acoperirea  unei părŃi din cheltuielile efectuate  pentru cumpărarea de rechizite şi 
îmbrăcăminte pentru copiii care provin din familiile beneficiare de ajutor social sau din familiile în 
care  veniturile pe persoană sunt mai mici decât salariul minim pe economie - se poate acorda un 
ajutor de urgenŃă în cuantum de până la  300  lei. 
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