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HOTĂRÂRE
privind stabilirea criteriilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale
Consiliul local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27 martie 2015;
Având în vedere :
- prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Griviţa, şi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Griviţa.
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se stabilesc situaţiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă şi a
prestaţiilor financiare excepţionale conform criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Ajutoarele de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se acordă în limita
fondurilor prevăzute cu această destinaţie în bugetul local, prin dispoziţia primarului emisă în
urma efectuării anchetelor sociale de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Griviţa.
Art. 3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se
abrogă.
Art. 4. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Asistenţă socială va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin
grija secretarului comunei.
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Contrasemnează
Secretar
Vătafii Bogdan Constantin
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 14/27 martie 2015
CRITERIILE
de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale

Prestaţiile financiare excepţionale se acordă persoanelor singure şi familiilor
defavorizate, cu domiciliul în comuna Griviţa, care se află în una din următoarele situaţii:
1. pentru decesul persoanei care nu a beneficiat de protecţie socială (şomaj, pensie, ajutor
social) până la data decesului, care a avut susţinători legali, dar datorită stării lor de sănătate sau
situaţiei economice precare nu pot asigura cheltuielile de înmormântare, în cuantum de până la
1.000 lei;
2. pentru decesul unei persoane neidentificate sau identificate, lipsită de susţinători legali,
care să asigure cheltuielile de înmormântare, în cuantum de până la 1.500 lei;
3. familiile sau persoanele singure ale căror locuinţe au fost distruse parţial sau total în
urma incendiilor sau fenomenelor meteorologice periculoase (cutremure, inundaţii, alunecări de
teren, căderi de arbori, grindină sau alte asemenea) şi care fac dovada în acest sens cu acte
eliberate de organele competente, în cuantum maxim de până la 3.000 lei, în funcţie de
gravitatea acestora;
4. sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidenţă
a populaţiei şi stare civilă;
5. sprijinirea persoanelor singure sau familiilor nevoiaşe în vederea achitării unor datorii
la utilităţile de strictă necesitate: apă, energie electrică, gaze naturale, impozite la case şi
terenuri;
6. acordarea de produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte sau alte categorii de bunuri
de strictă necesitate;
7. pentru decesul ambilor părinţi când copiii minori sunt preluaţi de familii cu venituri
mici;
8. în cazul familiilor cu mulţi copiii ai căror părinţi ajung inapţi de muncă din cauze
diverse;
9. copiii orfani de ambii părinţi, cu vârsta sub 25 de ani, care urmează o formă de
învăţământ superior, rămaşi singuri în gospodăria familială, pot beneficia de un ajutor în
cuantum de până la 1.500 lei.
10. persoanele care suferă de boli grave, dovedite cu acte medicale de specialitate, ce
necesită intervenţii chirurgicale, tratament medical de specialitate, asigurarea medicamentelor,
procurarea unor dispozitive medicale, îngrijiri stomatologice şi ale căror costuri nu sunt
suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

