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 HOTĂRÂREA NR. 8/2023  

privind aprobarea acordării de ajutoare de urgenta in lei cetățenilor  comunei care se  
afla in situații dificile în anul 2023 

 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară azi 31 

ianuarie 2023 
     Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre nr.8/2023 privind  aprobarea acordării de ajutoare de urgenta in lei cetățenilor  
comunei care se afla in situații  dificile in anul 2023 

- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieseni , înregistrat sub  nr.331/20.01.2023 ; 
- raportul compartimentului Asistență socială înregistrat sub   nr. 332/20.01.2023 ; 
-  prevederile art. 28, alin. 2 și 5 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările 

și completările ulterioare şi ale art. 41 și 43 din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.41, art.42, art. 43, art.44, art. 45, art.46, art.47 și 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 şi completările ulterioare; 

- prevederile art.11, art.15, art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 7, alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- faptul ca in Comuna Arieseni exista numeroși cetățeni care se afla in situații dificile ; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  

In temeiul art. 139 alin(3) lit. a)  coroborat cu cele  ale art.129 din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ , adopta  prezenta, 

 
HOTĂRÂRE 

 
          Art.1 Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență în lei cetățenilor comunei care se află în situații dificile 
/deosebite în anul 2023, respectiv :               

1. pentru deces in familie – in funcție de situația materiala - între 500 – 1500 lei; 
2. pentru decesul unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure 

beneficiare de ajutor social – intre 500 – 2000 lei; 
3. pentru bolnavi grav – in funcție de gravitatea bolii - intre 500 – 1.500 lei ; 
4. pentru bolnavi grav întreținători de familie – in funcție de gravitatea bolii - intre 1.000 – 5.000  lei ; 
5. pentru persoana singura/familie care se afla in impas financiar (datorita unei situații involuntare : 

pagube produse de fenomene ala naturii - căderi de zăpadă, vânt, furtuni, descărcări electrice, 
alunecări de teren, surpări construcții, inundații, incendii etc) – in funcție de gravitatea  situației – 
între 500 – 5000 lei.’’ 
    Art.2 In baza hotărârii care va fi adoptată, primarul comunei Arieșeni va emite dispoziție pentru 

acordarea acestor ajutoare de urgență, având la baza anchetă socială și/sau raport al compartimentului Asistență 
socială  din cadrul Primăriei comunei Arieșeni ; 
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    Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Arieseni, 
     Compartimentul Contabilitate si Compartimentul Asistență Socială ; 
                 Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
                Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, Primarul comunei Arieșeni, 
Compartimentului Asistență socială, afișare la sediul primăriei și pe site-ul www.comuna-arieseni.ro. 
                                                                                             
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din numărul 
consilierilor în funcţie.                                                                                          

Arieșeni, 31 ianuarie 2023 
 
                  contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                                                     pt. secretar general comună, 
     consilier local                                                                                                                   inspector asistent 
     Toader BÎLC                                                                                  Ionel-Viorel BELEI 
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