
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI        Înregistrat  la nr.  320  din 20.01.2021 

COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
 
 
     REFRERAT DE APROBARE  .  
 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi  situaţiile 
de necesitate ce se au în vedere la  acordarea ajutoarelor de urgenţă . 
_____________________________________________________________________________ 

  Vlad Mihăiţă   , primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa 
civilă nr.76/2020 a Judecătoriei  Tg. Bujor Galaţi ;  
 
    Având în vedere  necesitatea acordării unor ajutoare de urgenţă unor familii şi 

persoane singure aflate  în dificultate .  

  Prin sintagma „ familii aflate în dificultate „ înţelegem acele familii care sunt sau nu 

beneficiare de ajutor social , însă care într-un moment  dat,  au nevoie de ajutor  material sau 

financiar , datorat unor  situaţii de necesitate cum ar fi calamităţi naturale  , incendii , accidente, 

boli incurabile, intervenții medicale, procurarea unor echipamente medicale ( proteze , scaun cu 

rotile , etc.,  sau înregistrarea unui deces în familie . Propunem, de asemenea , acordarea unor 

ajutoare școlare , sub formă de burse de studii unor elevi cu rezultate deosebite la învățătură 

pentru evitarea abandonului școlar și continuarea studiilor , în anumite condiții .  

 Propunerea acordării ajutorului material sau financiar se face pe baza solicitării scrise a 

reprezentantului familiei , în funcţie de  concluzia reieşită din ancheta socială . 

 Având în vedere  art.28 alin.(2) şi (3)  din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat 
,  cu modificările şi completările ulterioare  ;  
 Având în vedere art.41  din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 416/2001 , privind venitul minim garantat  ;   

Având în vedere art.6 alin.(3)  din Legea 24/2000  privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;  
 În temeiul art.155  alin.(5) lit. d) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  ;     
  Inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi  
situaţiile de necesitate ce se au în vedere la  acordarea ajutoarelor de urgenţă .  

De asemenea propun ca nivelul maxim al ajutorului de urgenţă  să fie suma de 500 lei .  
 Regulamentul privind condiţiile şi  situaţiile de necesitate ce se au în vedere la  acordarea 
ajutoarelor de urgenţă   este redat în Anexa la prezentul Referat de aprobare , parte integrantă din 
acesta .  

 Faţă de acestea solicit raport de specialitate  serviciului  de asistenţă socială din  
cadrul aparatului de specialitate al  primarului şi aviz Comisiilor  de specialitate din cadrul 
Consiliului local .  

În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în şedinţa ordinară din 27  ianuarie 
2021  , să dezbată prezentul proiect de hotărâre iar în final să  hotărască .   
 
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă   

 


