
Anexa nr. 1 la 
 

H.C.L. Tg. Neamţ nr . __273_din _27.09.2017__ 
 
LISTA CU SITUAŢIILE DEOSIBITE CARE JUSTIFICĂ ACORDAREA AJUTOARELOR 

DE URGENŢĂ , ALTELE DECÂT CELE CAUZATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, 
INCENDII, ACCIDENTE,  

1. Ajutoare de înmormântare  
(1) În cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, care nu 

realizează venituri din salarii sau pensii, fosti beneficiari ai indemnizaţiei lunare stabilite în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, cu condiţia ca defunctul/a să fi avut 
domiciliul în oraşul Tg. Neamţ.  

Ajutorul se acordă susţinătorilor legali , doar în situaţia în care aceştia nu au beneficiat de 
ajutor de deces din partea altor instituţii sau, în lipsa reprezentanţilor legali, oricărei persoane care a 
asigurat serviciile funerare fără a beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii, cu condiţia 
prezentării documentelor justificative în original care să ateste cheltuielile de înmormântare. Cererea de 
acordare se depune la Serviciul Public de Asistenţă Socială în termen de 30 de zile lucrătoare de la 
eliberarea Certificatului de deces.  

Se pot acorda ajutoare băneşti în suma de 500 lei , pe baza anchetei sociale şi a 
actelor doveditoare, prin dispoziţia Primarului .  

(2) În cazul decesului persoanei vârstnice, definită în sensul Legii 
nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, lipsită de 
susţinători legali sau când aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile familiale datorită 
veniturilor reduse, respectiv , venitul net lunar pe membru de familie este mai mic de 750lei.  

Acest ajutor se acordă doar în situaţia în care persoana vârstnică decedată a avut 

domiciliul în oraşul Tg. Neamţ, nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit în condiţiile 

Legii nr. 416/2011 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior, nu a 

realizat venituri până în momentul decesului sau/şi nu figura ca asigurat în sistemul 

asigurărilor sociale de stat . 
 

Ajutorul se acordă susţinătorilor legali , doar în situaţia în care aceştia nu au beneficiat de 
ajutor de deces din partea altor instituţii sau, în lipsa reprezentanţilor legali, oricărei persoane care a 
asigurat serviciile funerare fără a beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii, cu condiţia 
prezentării documentelor justificative în original care să ateste cheltuielile de înmormântare. Cererea de 
acordare se depune la Directia de Asistenţă Socială în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea 
Certificatului de deces.  

    Se pot acorda ajutoare băneşti în suma de 500 lei pe baza anchetei sociale şi a 
actelor doveditoare, prin dispoziţia Primarului .  

( 3) În cazul cadavrelor neidentificate, înhumarea se va face de reprezentanţi ai Directiei 
de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Tg. Neamţ sau spital în colaborare cu o firmă privată care are 
cel mai scăzut preţ de cost, după ce organele de poliţie se pronunţă cu privire la identitatea defunctului 
şi a identificării rudelor acestuia. Această prestaţie se acordă



pe baza documentelor justificative care să ateste cheltuielile de înmormântare şi prin 
dispoziţia Primarului.  

(4) În cazul decesului unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia trebuie 

să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să îşi îndeplinească obligaţiile legale datorită 
veniturilor reduse, respectiv , venitul net lunar pe membru de familie este mai mic de 750 lei.  

Ajutorul se acordă susţinătorilor legali , doar în situaţia în care aceştia nu au beneficiat de 
ajutor de deces din partea altor instituţii sau, în lipsa susţinătorilor legali, oricărei persoane care a asigurat 
serviciile funerare fără a beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii, cu condiţia 
prezentării documentelor justificative în original care să ateste cheltuielile de înmormântare. Cererea de 
acordare se depune la Directia de Asistenţă Socială în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea 
Certificatului de deces.  

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de 500 lei pe baza anchetei sociale şi a 
actelor doveditoare, prin dispoziţia Primarului . 

2. Ajutoare în caz de boală  
(1) În cazul persoanelor care suferă de boli grave, dovedite cu acte medicale de 

specialitate ce necesită investigaţii medicale la clinici de specialitate, intervenţii chirurgicale, tratament 
medical de specialitate, procurarea unor dispozitive medicale, cu prescripţia  
medicului din care să rezulte starea de urgenţă, iar venitul net lunar pe membru de familie este 
mai mic de 750 lei.  

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de 500 lei pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului .  

(2) În cazul bolnavilor cronici , cu prioritate persoane vârstnice singure sau 
provenite din familii în care venitul net pe membru de familie nu depăşeşte 750 lei/lună.  

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de 300 lei, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului .  

(3) În vederea acoperirii costurilor pentru achiziţia unei proteze, în situaţia în care 
familiile au venituri reduse, respectiv din familii în care venitul net pe membru de familie nu 
depăşeşte 750 lei/lună. Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă suma de 1000 lei, pe baza anchetei 
sociale şi a actelor doveditoare, prin dispoziţia Primarului . 

3. Ajutoare pentru cetăţenii oraşului Tg. Neamţ , locatari sau proprietari ai unor 
imobile afectate în timp, devenite improprii pentru locuire  

Ajutorul de urgenţă va fi stabilit în funcţie de expertizarea locuinţei de către o comisie 
din cadrul serviciilor de specialitate ale Primăriei Tg. Neamţ, pe baza unei situaţii de lucrări , 
având în vedere şi costurile necesare, cu condiţia ca veniturile familiei să nu depăşească 750 
lei/lună/membru de familie . 

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de 500 lei, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului .  

4. Ajutoare pentru cetăţenii oraşului Tg. Neamţ în vederea achitării unor datorii  
Ajutorul vizează sprijinirea persoanelor singure sau familiile nevoiaşe cele mai defavorizate, ale 

căror venituri sunt de până la 750 lei/lună/membru de familie sau persoană singură în vederea achitării 
unei cote părţi din datoriile la utilităţile de strict necesitate : apă, energie electrică, gaze naturale, 
energie termică, datorii acumulate la întreţinere. 

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de 200 lei pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului . 



5. Ajutoare pentru tinerii proveniţi din centre de plasament sau alte instituţii de ocrotire 
socială  

În vederea depăşirii situaţiei de dificultate care poate duce la marginalizare şi excluziune 
socială se pot acorda ajutoare de urgenţă pentru plata chiriei tinerilor proveniţi din centrele de 
plasament sau alte instituţii de ocrotire socială, cu vârste cuprinse între 18 ani şi 25 de ani, 
angajaţi ca urmare a încheierii unui contract de solidaritate prin Agenţia Locală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, în condiţiile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale. 

Ajutorul se poate acorda pentru tinerii din categoria stabilită mai sus, cu domiciliul în oraşul 
Tg. Neamţ , pe o perioadă maximă de 3 luni , din momentul angajării.  

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de 100 lei/lună, pe baza anchetei sociale şi a 
actelor doveditoare, prin dispoziţia Primarului, iar sumele se vor plăti direct beneficiarului în 
tranşe lunare.  

6. Ajutoare pentru acoperirea minimului necesar cu ocazia unor evenimente speciale ( 
Sărbătorile de Paşte, Sărbătorile de iarnă, ş.a )  

Se pot acorda ajutoare în bani şi/sau în natură (produse alimentare , obiecte de 
îmbrăcăminte, alte categorii de bunuri de strict necesitate) pentru persoanele singure şi/sau 
familii cu domiciliul în Tg. Neamţ, cu condiţia ca veniturile să nu depăşească 750 
lei/lună/membru de familie sau persoană singură .  

Ajutoarele se pot acorda în sumă de 50 lei pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului.  

7. Ajutoare pentru procurarea de lemne de foc  
Ajutorul vizează sprijinirea persoanelor singure sau familiile nevoiaşe cele mai 

defavorizate, cu domiciliul în Tg. Neamţ, ale căror venituri sunt de până la 750 
lei/lună/membru de familie sau persoană singură, nu figurează ca beneficiari de ajutor social, 
stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2011 privind venitul minim garantat şi nu au beneficiat de 
ajutor de încălzire acordat pe perioada sezonului rece.  

Ajutoarele se pot acorda în sumă de 200 lei, pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului.  

8. Ajutoare acordate în alte cazuri ce se pot ivi ca urmare a unor evenimente 
neprevăzute  

Se pot acorda ajutoare băneşti în sumă de 100 lei pe baza anchetei sociale şi a actelor 
doveditoare, prin dispoziţia Primarului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Directia de Asistenţă Socială 
 

Director executiv,  
     Ioan Vlad Angheluţă 



 


