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 HOTĂRÂREA NR. 138 
 din 25.11.2022 

 Privind:  modificarea  anexei  HCL  nr.  49  din  29.04.2022-stabilirea  categoriilor  de  persoane 
 care  pot  beneficia  de  ajutoare  de  urgență,  recompense,  premii  si  a  cuantumului  în  lei  de 
 acordare a acestora 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea  Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 3045/01.11.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în 

 data de 25.11.2022; 
 Având în vedere: 

 -  art.128,  alin.(2),  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul 
 administrativ; 

 -  HCL nr. 49 din 29.04.2022; 
 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  3046/01.11.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  Compartimentul  asistență  socială,  înregistrat 
 sub nr. 3047/01.11.2022; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 În baza prevederilor: 

 -  Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 
 -  Legea nr. 416 din 18 iulie 2001privind venitul minim garantat; 
 -  Hotărârea  nr.  50  din  19  ianuarie  2011  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice 

 de aplicare a prevederilor  Legii nr. 416/2001  privind  venitul minim garantat; 
 -  art.5,  alin(3)  și  (4)  din  Legea  nr.  273  din  29  iunie  2006  privind  finanţele  publice 

 locale; 
 -  art.  9  din  Carta  Europeană  a  autonomiei  locale  adoptată  la  Strasbourg,  la  15 

 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art. 
 140,  alin.  1,  precum  și  ale  art.  196,  alin.  1,  lit.  „a”  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 
 administrativ; 



 HOTĂRĂȘTE 

 Art.  1.  Se  aprobă  modificarea  anexei  HCL  nr.  49  din  29.04.2022-stabilirea  categoriilor  de 
 persoane  care  pot  beneficia  de  ajutoare  de  urgență,  recompense,  premii  si  a  cuantumului 
 în lei de acordare a acestora, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotararii  se  însărcinează 
 primarul comunei Valea Marului. 
 Art.4.  Prezenta  hotârăre  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului 
 comunei,  in  termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Marului  si  prefectului 
 judetului  Galați  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  publicarea  pe  pagina  de  internet 
 www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Gică DUMITRACHE 

 Secretar general al comunei, 
 Maranda DUMITRAȘCU 

http://www.primariavaleamarului.ro/


 ANEXA la HCL  nr. 138 /25.11.2022 

 CATEGORII DE PERSOANE CARE POT BENEFICIA DE AJUTOARE DE URGENȚĂ, 
 RECOMPENSE ȘI CUANTUMUL ÎN LEI 

 Nr. 
 Crt. 

 Denumirea situației deosebite  Cuantum 
 -lei- 

 1.  Efectuarea  de  operatii  chirurgicale  complicate,îngrijire  urgență,  cumpărare  de 
 medicamente,  cu  costuri  ridicate  de  către  persoane  lipsite  de  posibilități  economice,  cu 
 realizări sub venitul minim pe economie, sau fără venituri 

 5000 

 2.  Efectuarea  de  tratamente  și  investigații  în  clinici  de  specialitate  de  către  persoane 
 lipsite  de  posibilități  economice,  cu  realizări  sub  venitul  minim  pe  economie,  sau  fără 
 venituri 

 1000 

 3.  Ajutor  pentru  minori  aflați  în  plasament  familial  datorită  decesului  unuia/ambilor 
 părinți 

 1000/lună 

 4.  Acoperirea unei parți din cheltuielile de înnmormântare-(sicrie, transport decedat)  700-2000 
 5.  Accidente provocate de calamități naturale, care duc la distrugerea unor bunuri  5000-15000 
 6.  Acoperirea  parțială  a  cheltuielilor  pentru  repatriere  în  cazul  decesului  în  străinătate  a 

 unei persoane cu domiciliul în comuna Valea Mărului 
 5000-15000 

 7.  Acoperirea  cheltuielilor  reprezentând  costuri  ale  lucrărilor  de  reparații  ale 
 locuințelor  aflate  într-o  stare  avansată  de  degradare,  care  pun  în  pericol  viața  și 
 integritatea  fizică  a  persoanei,  proprietate  a  persoanelor  cu  realizări  sub  venitul 
 minim pe economie, sau fără venituri 

 1000-5000 

 8.  Acoperirea  cheltuielilor  pentru  eliberarea  actelor  de  stare  civilă  (certificate,  cărți 
 ientitate) pentru persoanele fără venituri 

 150 

 9.  Acordarea  de  produse  alimentare,  obiecte  de  îmbrăcăminte  sau  alte  bunuri  de  strictă 
 necessitate  persoanelor  singure,  vârstnice  sau  familiilor  nevoiașe  cu  mulți  copii,  aflate 
 în dificultate 

 1000 

 10.  Acoperirea  parțială  a  cheltuielilor  de  școlarizare  pentru  familiile  ai  căror  copii  au 
 obținut  locurile  I,  II,  III  la  olimpiadele  judetene  si  naționale,  concursuri  judetene  și 
 naționale,  precum  si  pentrui  familiile  lipsite  de  posibilități  materiale  ai  căror  copii  au 
 rezultate bune la învățătură 

 500-1000 / 
 lună 

 11.  Acoperirea  cheltuielilor  de  întreținere  și  școlarizare  pentru  persoanele  fără  venituri 
 sau  cu  venitul  sub  minimul  de  economie,  care  urmează  cursuri  de  zi  ale  unei  facultăți 
 de stat, pe toată perioada facultății( fără a depăși 3 ani) 

 500-1500 / 
 lună 

 12.  Acordarea  unui  premiu  persoanelor  care  au  împlinit  vârsta  de  100  ani  și  au 
 dominiciliul în comuna Valea Mărului 

 5000 

 13.  Alte  cazuri  ce  pot  apărea  ca  urmare  a  unor  evenimente  neprevăzute  sau  în  situații  de 
 fortă majoră 

 5000 

 14.  Persoane  aflate  în  situații  vulnerabile(  medicamente,  deces,  transport,  inhumare,  etc, 
 ca urmare a efectelor virusului Sar-cov 2, 

 5000 

 15.  Acordarea unui premiu elevilor care la admiterea în liceu au minim nota 9,00  5000 
 16.  a)Acordarea  unui  premiu  elevilor  cu  rezultate  deosebite  la  olimpiade  faza 

 judeteană-națională astfel: 
 -locul I  2000-10000 
 -locul II  1500-7000 
 -locul III  1000-5000 
 -mentiuni  500-2500 
 b)Acordarea  unui  premiu  elevilor  cu  rezultate  deosebite  la  olimpiade  faza  judeteană 
 sportul scolar pe echipe astfel: 
 -locul I  10000 
 -locul II  7000 
 -locul III  5000 
 -mențiuni  2500 



 17.  Acordarea  unei  recompense  cuplurilor  care  au  împlinit  50  ani  de  la  căsătorie  și  au 
 dominiciliul în comuna Valea Mărului 

 1000 


