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      Anexa la HCL nr.___din________. 

 

R E G U L A M E N T 
 

PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR  DE URGENȚĂ LA NIVELUL 
UAT COMUNA CUCA, JUDEȚUL GALAȚI .  

 
 
    Raționamentul întocmirii și aprobării prezentului regulament îl constituie  
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 . De asemenea avem în vedere 
și   acordarea unor ajutoare școlare , sub formă de sprijin financiar unor elevi cu 
rezultate deosebite la învățătură și purtare ,  pentru evitarea abandonului școlar și 
continuarea studiilor , sprijin financiar ce se va acorda în anumite condiții .   
 Propunerea acordării ajutorului material sau financiar se face întotdeauna 
pe baza solicitării scrise a reprezentantului familiei sau persoanei singure , cu 
descrierea amănunțătă a situației deosebite , care va fi înaintată aprobării 
organului deliberativ împreună cu concluzia reieşită din ancheta socială , 
întocmită de compartimentul de resort din cadul instituției .    
 Situațiile de necesitate  sunt luate  în calcul și recunoscute  la nivelul 
conducerii comunei , după cum urmează :       
 a) Calamitățile naturale sunt acele situații generate de către cauze obiective 
, naturale ,  ( inundații , cutremure , alunecări de teren , vijelii , etc.) pe baza unor  
constatări în scris   a unor organe abilitate de lege  în acest sens , cu stabilirea de 
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prejudicii , aduse  propietății  private  .       
 b)Incendiile  de asemenea sunt situații  în care proprietatea privată poate fi  
afectată total sau parțial , ajurorul material sau financiat urmând a se acorda pe 
baza documentelor întocmite de către formațiunile de pompieri  abilitate de lege .  
 c)Accidentele  pot îmbrăca diferite forme , începând cu accidentele de 
circulație , când victime pot fi cetățenii ai localității , pietoni , bicicliști sau 
conducători ai unor atelaje , de asemenea diferite  accidente  cum ar fi căderi de 
la înălține , căderi în gropi  sau altele asemenea . În toate aceste situații dovada  
apariției stării de urgență va fi făcută cu documente emise de către instituțiile 
abilitate , acte medicale , etc.          
 d) Existența unor boli incurabile se face cu documente emide de către  
unitățile medicale abilitate de lege în acest sens .      
 e) Intervenții medicale , procurarea unor echipamente medicale , de 
asemenea acste solicitări vor avea la bază documente medicale în care să fie 
specificat  expres faptul că bolnavului îi este necesar acel echipament .   
 f) Înregistrarea unui deces în familie . Dosarul  pentru acordarea acestui 
ajuror financiar va cuprinde în mod obligatoriu copia  certificatului de deces  vizat 
pentru conformitate de către serviciul de stare civilă , documentele de stare cvilă 
din care să reiasă gradul de rudenie . De menționat faptul că vor beneficia de  
ajutor de înmormântare doar decedații care nu erau cuprinși în sistemul 
asigurărilor sociale și nu au primit ajutor de înmormântare de la stat ( casa de 
pensii ) , situație reieșită din referatul de anchetă socială întocmit de 
compartimentul de resort din cadrul instituției , la care se adaugă dovada 
cheltuielilor efectuate .            
 În ce privește acordarea unui ajutor școlar sub forma unui sprijin financiar 
lunar unor elevi și studenți  cu rezultate deosebite la învățătură și purtare ,  pentru 
evitarea abandonului școlar din cauza situației matariele precare  a familiei ,  și 
continuarea studiilor , avem în vedere aici o serie de condiții  ce sunt stabilite în 
conformitate  cu legislația din domeniu  și care sunt menite să crească nivelul de 
pregătire  și ambiție a elevilor și studenților  , după cum urmează :    
 - În toate cazurile elevul sau studentul care beneficiază de acest sprijin 
financiar,  trebuie să aibă împreună cu părinții domiciliul în comuna Cuca și 
trebuie să învețe în altă localitate decât comuna Cuca ;     
 -  Trebuie să urmeze cursurile liceale sau universitare  la zi cu frecvență ;  
 -Situația școlară va fi revizuită la finalul fiecărui semetru, începând cu clasa 
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a IX-a, când se va urmări ca media finală să fie 8,50, nota la purtare 10 și nu se 
acceptă absențe nemotivate.        
 - Starea materială a familiei  elevului care beneficiază de sprijin  financiar   
nu trebuie să depășească  ¼  din salariul minim brut pe economie  de fiecare 
membru de familie .           
 Cuantumul ajutorului de urgență  nu poate depăși suma de 500 lei , iar 
sprijinul  financiar ce se acordă elevilor și studeților  va fi în  sumă de 500 lei  
lunar sau proporțional cu perioada dintr-o lună , doar pentru  perioada din an 
când elevii  și studenții  frecventează cursurile, nu și pe perioada vacanțelor sau a 
altor activități care nu presupun prezența la școală sau facultate .  
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