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HOTĂRÂREA NR. 517/2015
privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă și a altor
beneficii sociale
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, JOI 26
NOIEMBRIE 2015

Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Baia Mare înregistrat cu nr. 637/2015;
• Raportul de specialitate nr.10515/2015 promovat de Serviciul Public Asistenţă Socială prin
care se propune reglementarea acordării ajutoarelor de înmormântare, de urgenţă și a altor
beneficii sociale
Având în vedere :
• art. 15, art.66, din Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificări;
• art. 28, alin. (2), alin. (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare;
• art.41, art.42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47 şi art. 48 din H.G. nr. 50/2011 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
• art 130-132 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• art. 7 alin. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice ,
republicată, cu modificări și completări;
• art. 25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu
modificările și completările ulterioare;
• art. 13 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap cu modificările și completările ulterioare;
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• Legea nr. 76/2002, art. 33 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificări și completări;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
• art. 10, art. 36, alin. (1) și (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215 / 2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare,
• Amendamentul comisiei de buget finanţe din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Amendamentul adus în plenul şedinţei de dl.consilier Bondici Şerban ;
• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
8 ex. / I.M. / 14.09.2016
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1

Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă și
altor prestații financiare, precum și limitele maxime ale acestora , conform Anexei I, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Beneficiile de asistență socială stabilite în Anexa I se vor acorda prin dispoziția Primarului
Municipiului Baia Mare, în scopul sprijinirii unor familii sau persoane singure, cu domiciliul în
municipiul Baia Mare, aflate în situații de dificultate, în baza anchetei sociale efectuate de
personalul Serviciului Public Asistență Socială şi/sau a documentelor justificative și în limita
fondurilor alocate cu această destinație în bugetul SPAS .

Art. 3

Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență cu ocazia unor evenimente speciale :- “Ziua
Persoanei Vârstnice”, “Ziua Persoanelor cu Dizabilități”, “Sărbătorile de Paşte”, “Sărbătorile de
Iarnă” – prin acordarea de pachete sau tichete valorice sociale .

Art. 4

Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență trimestriale, constând în pachete cu a limente
de bază, în scopul sprijinirii unor familii aflate în dificultate.

Art. 5

Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul meu Ghiozdan”, pentru copiii
înscrişi în clasa pregătitoare, din unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Baia Mare.
H.C.L nr. 372/2015 își menține valabilitatea pentru anul școlar 2015/2016, iar aplicarea acestui
articol se va face începând cu anul şcolar 2016/2017.

Art. 6

Se aprobă acordarea unui “Premiu de longevitate” persoanelor vârstnice, la împlinirea vârstei
de 100 ani sau celor care au depășit această vârstă. Persoanele vârstnice care la momentul
intrării în vigoare a prezentei hotărâri au depăşit vârsta de 100 ani vor beneficia de acest ajutor
la data solicitării.

Art. 7

Se aprobă acordarea unui “Premiu de fidelitate “ în bani și/sau în natură sau servicii, cuplurilor
care au împlinit 50 ani de căsătorie.

Art. 8

În vederea prevenirii efectelor negative cauzate de caniculă sau ger, în zilele aflate sub
atenționare “Cod galben/portocaliu/roșu” de către Agenţia Naţională de Meteorologie, se va
acorda un ajutor de urgenţă constând în apă potabilă, ceai, etc. ce se vor distribui persoanelor
defavorizate (oamenii străzii, copii, persoane vârstnice etc.).

Art. 9

Se aprobă condiţiile de acordare și cuantumul beneficiilor prevăzute la art.3-8, conform Anexei
II care face parte integrantă din prezenta.

Art. 10 Beneficiile de asistență socială stabilite în Anexa II se vor acorda prin Serviciul Public
Asistență Socială, în limita fondurilor alocate în acest scop.
Toate tichetele şi pachetele acordate vor fi inscripţionate cu textul “Municipiul Baia Mare”.
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Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentei își încetează valabilitatea HCL nr.587/2004, HCL
nr.572/2006, HCL nr.247/2012 și orice alte dispoziții contrare.
Art. 12 Se încredințează Serviciul Public Asistență Socială cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 13 Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului- Judeţul Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Economică;
• Serviciul Public Ambient Urban;
• Serviciul Public Asistenţă Socială;
• Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă.

Popa Adrian
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat
Lia Augustina Mureşan
Secretar

23
20
20
-
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ajutoarelor
înmormintare,
ajutoarelor de

Regulament de acordare a
urgenţă si altor beneficii sociale:
I.Ajutoare de înmormântare:

1.Ajutor de înmormintare reprezentind c/valoarea serviciilor funerare (loc de veci,
accesorii si inhumare) pentru persoanele identificate sau neidentificate , fara
apartinatori cunoscuti, decedate pe raza municipiului Baia Mare, servicii asigurate
prin grija Serviciul Public Ambient Urban , la nivelul costurilor minime.
2.Ajutor de înmormântare în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară
de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social,
reprezentând cheltuielile cu înmormântarea.
3.Ajutor de înmormântare în cazul decesului persoanei vârstnice lipsită de
susţinători legali sau când acesţia nu pot sa îşi îndeplinească obligatiile familiale
datorită veniturilor reduse, situate sub nivelul indicatorului social de referinţa
/membru de familie.
4. Ajutor de înmormântare în cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru
repatriere, familiilor cu venituri situate sub nivelul indicatorului social de referinta
/membru de familie
Nota 1
(1) Cuantumul ajutorului pentru pct.2-4 va fi de cel mult 1000 lei
(2) Ajutorul se acorda, la cererea sustinătorului legal, soţului supravietuitor sau
oricărei persoane care a asigurat serviciile funerare si nu a beneficiat de ajutor de
înmormântare din sistemul asigurarilor de stat. Ajutorul de deces se poate acorda
şi persoanei cu domiciliul în altă localitate, care a asigurat serviciile funerare, cu
condiţia ca defunctul (-a) să fi avut domiciliul in municipiul Baia Mare la data
decesului.
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(3) Solicitantul va depune in copie:
-certificatul de deces
-actul de identitate,
-acte care sa-i dovedeasca calitatea fata de defunct: certificat de casatorie pentru
sot,certificat de nastere pentru copii, actul care atesta calitatea de mostenitor,
tutore, curator etc.a solicitantului, dupa caz
- dovada veniturilor familiei/persoanei decedate.(adeverinta de salarizare, cupon
de pensie, cupon alocatie etc.)
-documente justificative în original si copie, care să reflecte cheltuielile de
inmormintare efectuate cu această ocazie,
(4) Serviciile funerare in situatiile de la pct.2-3, se pot asigura la cerere, pe baza
anchetei efectuate de personalul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta
Sociala de catre Serviciul Public Ambient Urban .
II.Ajutoare de urgenta şi prestatii financiare excepţionale
1. Ajutoare de urgenta persoanelor cu vârste cuprinse între 18 ani şi 30 ani,
persoane singure sau care provin din familii a caror venit se situeaza sub sub
nivelul indicatorului social de referinta /membru de familie constind in plata unor
programe de calificare profesionala de scurta durata si/sau a cheltuielilor conexe
(analize medicale, avize, taxe, caziere, copii acte etc.) efectuate în acest scop,
care sa le faciliteze accesul pe piata muncii,:
a) pentru obtinerea atestatului profesional de sofer ,cu exceptia categ.B in limita
sumei de 1500 lei
b) pentru calificare in alte meserii (bucatar,ospatar,croitor,frizer,etc.) in limita
sumei de 500 lei,
La finalizarea cursurilor, beneficiarii vor prezenta în termen de 30 zile lucrătoare,
de la obtinere, copia actului care atesta absolvirea cursului si acte justificative
privind cheltuielile efectuate (facturi,chitante,etc)
2. Prestatii financiare exceptionale in bani , in natura sau tichete sociale pentru
asigurarea necesităţilor de bază( hrana, imbracaminte, manuale si rechizite sau
echipamente scolare,medicamente, aparate si /sau dispozitive medicale et.)
pentru copiii din familiile a caror venit se situeaza se situeaza sub nivelul
indicatorului social de referinta /membru de familie/ persoana singura ,în situaţia
în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare
sau medicale care pun în pericol dezvoltarea armonioasă sau viata copilului , pina
la nivelul sumei de 4000 lei .
In termen de cel mult 30 zile de la primirea ajutorului, beneficiarul va prezenta
asistentului social care a instrumentat
ancheta, acte justificative privind
cheltuielile efectuate (facturi,chitante,etc) la nivelul a minim 80% din suma primita.
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3. Ajutoare in bani in cazul persoanelor adulte caror venit se situeaza se situeaza
sub nivelul indicatorului social de referinta /membru de familie/ persoana singura,
,care suferă de boli cronice sau grave dovedite cu acte medicale de
specialitate ,care necesită investigatii medicale, interventii chirurgicale, tratament
medical de specialitate, asigurarea medicamentelor, aparate si /sau dispozitive
medicale, până la nivelul sumei de 4000 lei
In termen de cel mult 30 zile de la primirea ajutorului, beneficiarul va prezenta
asistentului social care a instrumentat
ancheta, acte justificative privind
cheltuielile efectuate (facturi,chitante,etc) la nivelul a minim 80% din suma primita.
4.Ajutor in bani pentru familiile/persoane singure, cu venituri sub nivelul
indicatorului social de referinta /membru de familie/ persoana singura, care nu
detin spatii de locuit in proprietate, pentru acoperirea unei parti din datoriile la
utilitatile de stricta necesitate: apa, energie electrica, gaze natural si/sau chirie,
pina la nivelul sumei de 200 lei/luna, cel mult 3 luni intr-un an calendaristic.
Plata acestor servicii se va achita prestatorilor acestor servicii, indicati de
beneficiar prin acompaniere sociala de către asistentul social.
Se exclud persoanele beneficiare de ajutor de la bugetul de stat.
5. Ajutoare in bani familiilor sau persoanelor singure, care se află în situaţii de
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, precum şi pentru alte situaţ ii
de acest gen, constatate prin acte de catre organele competente ,pina la nivelul
sumei de 4000 lei
Nota 2
Pentru situatiile de la pct II.1-.5
Solicitantii vor depune cerere, insotita de acte justificative, in functie de natura
beneficiilor care se solicita si in baza carora se va intocmi ancheta sociala:
-acte de stare civila ale solicitantului si ale celorlalti membri ai
familiei(carte/buletin de identitate,carte de identitate provizorie, certificat de
casatorie,sentinta de divort, certificate de nastere,), actul doveditor al adoptiei,
plasamentului familial, tutelei, curatelei, livret de familie (dupa caz) :
-adeverinte de elev, student, eliberate in luna in curs sau anterioara solicitarii cu
mentiunea daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul ei;
-dovezi privind venitul persoanei singure sau familiei,( adeverinta de salarizare,
cupon de pensie, cupon alocatie etc.),
-adeverinta/cazier fiscal, eliberata de Administratia Financiara a jud.Maramures ca
solicitantul nu realizeaza alte venituri
-acte doveditoare ale starii de sanatate ale solicitantului si/sau membrilor din
familie (scrisoare medicala,bilete de internare- externare, certificate de incadrare
in grad de handicap, retete sau tratamente prescrise si altele) eliberate in anul in
curs
-proces verbal de constatare
competenete

a unei situatii de calamitate emis de organele
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-contracte(acte) de proprietate sau chirie
-declaratii pe proprie raspundere ,sub consecinta legii penale, ca ajutorul va fi
folosit in scopul pentru care a fost acordat
-orice alte acte in sustinerea cererii de sprijin.
6. Ajutoare băneşti, in vederea acoperirii costurilor pentru înregistrarea tardivă a
naşterii, precum şi pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei şi
stare civilă, în situaţia în care persoana/familiile au venituri reduse, respectiv sub
nivelul indicatorului social de referinta /membru de familie la nivelul taxelor legale
practicate .
7.Ajutor pentru pentru victimele violentei in familie - în situaţia în care
persoana/familiile au venituri reduse, respectiv sub nivelul indicatorului social de
referinta /membru de familie in vederea acoperirii cheltuielilor generate de
eliberarea certificatelor medico legale, expertizelor medico legale, la nivelul
taxelor legale practicate .
Nota 3
Beneficiarii de la pct.6-7 vor face dovada veniturilor ce le realizează şi vor
prezenta personalului SPAS în cel mult 5 zile de la obţinere, actele justificative de
plată.
8. Prin Dispoziţia Primarului se pot acorda ajutoare băneşti până la suma de 1000
lei, în alte situaţii de excepţie, pe baza anchetei sociale şi a unor acte
doveditoare.
Nota 4
Conf.art 331 Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
fortei de munca, indicatorul social de referinta (ISR) reprezinta unitatea exprimata
in lei, la nivelul careia se raporteaza beneficiile de asistenta sociala, suportate din
bugetul de stat, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul
sistemului de asistenta sociala, cat si in vederea stimularii persoanelor beneficiare
ale sistemului de asistenta sociala, pentru a se incadra in munca. Nivelul I.S.R.
este de 500 lei la data prezentei.
La stabilirea veniturilor in vederea acordarii ajutorului se va lua in calcul venitul
net/membru de familie.
Gavra Bogdănel Viorel
DIRECTOR GENERAL
Administrativ

Stoica Lucia
Şef Serviciu Financiar Contabilitate şi

Oprişan Monica
Şef Serv. Juridic Resurse Umane
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Condiţiile de acordare şi cuantumul ajutoarelor de urgenţă cu ocazia unor
evenimente speciale
1. “Premiu de longevitate,” se acorda persoanelor vârstnice, cu domiciliul în
municipiul Baia Mare la împlinirea vârstei de 100 ani sau celor care au depaşit
aceasta vârsta în suma de 1000 lei, pe baza actului de identitate.
Persoanele vârstnice care la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri au
depăşit vârsta de 100 ani vor beneficia de acest ajutor la data solicitarii.

2. Premiu de fidelitate “de 300 lei în bani şi până la 300 lei, în natură sau
servicii, se acordă o singura data, de regula, cu ocazia sărbatorii ”Festivalul
Castanelor” cuplurilor care au implinit 50 ani de casatorie, pe baza actului de
identitate şi a certificatului de casatorie.
3. Tichete sociale în valoare nominală de maxim 50 lei , cu ocazia Sărbătorilor de
Paşte , a Zilei Internaţionale a Persoanei Vârstnice şi a Sărbătorilor de Iarnă ,
pentru persoanele pensionare de orice tip cu domiciliul în Baia Mare, cu vârsta de
peste 50 ani, a căror venituri cumulate nu depăşesc 700 lei/lună.
4.Tichete sociale cu o valoare nominală de maxim 50 lei cu ocazia Sărbătorilor de
Paşte şi a “Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi” pentru
persoanele cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap grav şi accentuat cu
domiciliul în municipiul Baia Mare aflate in evidenta sau identificate de catre
SPAS sau D.G.A.S.P.C.
5. Pachete cu o valoare de maxim 50 lei/pachet inclusiv TVA, cu ocazia Sărbătorilor
de Iarnă , pentru copiii din sistemul educaţional timpuriu, pentru copiii din
învăţământul primar, pentru colindătorii Primăriei Municipiului Baia Mare şi ai altor
entităţi, precum şi pentru copiii beneficiari ai serviciilor sociale asigurate de către
ONG-urile din Baia Mare.
6.Pachete cu rechizite şcolare ,,Primul meu Ghiozdan”, pentru copiii înscrişi în
clasa pregătitoare, din unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Baia Mare, în
limita sumei de 100 lei cu TVA inclus.
7. Ajutoare de urgenţă trimestriale, constând în pachete cu alimente de baza, în
limita sumei de 100 lei fără TVA , în scopul sprijinirii unor familii , cu domiciliul în Baia
Mare, aflate în dificultate, a căror venituri se situeaza până la nivelul indicelui social
de referinţă stabilit /membru de familie.
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Conf. Legii 70/2011 indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea
exprimată în lei, la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistentă socială,
suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei
persoanelor în cadrul sistemului de asistentă sociala, cât şi în vederea stimulării
persoanelor beneficiare ale sistemului de asistentă socială, pentru a se încadra în
muncă. Nivelul I.S.R. este de 500 lei la data prezentei.
La stabilirea veniturilor în vederea acordarii ajutorului de la pct.7,se va lua în
calcul venitul net/membru de familie.
8.În vederea prevenirii efectelor negative cauzate de zilele caniculare sau
geroase, atentionate cu “Cod galben portocaliu şi rosu”” de către Agenţia
Naţională de Meteorologie, se va acorda un ajutor de urgenţă constând în apă
potabilă, ceai, etc. ce se vor distribui persoanelor defavorizate (oamenii
străzii,copii,persoane vârstnice etc.) , la nivelul a cel mult 10 lei/beneficiar , prin
grija Serviciului Public Asistenţa Socială.
Gavra Bogdănel Viorel
DIRECTOR GENERAL
Administrativ

Stoica Lucia
Şef Serviciu Financiar Contabilitate şi

Oprişan Monica
Şef Serv. Juridic Resurse Umane
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