
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

HOTĂRÂRE  
 

privind  acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente,tratamente medicale pentru o stare de sănătate gravă 

precum şi pentru alte situaţii deosebite 
                                           
Consiliul local al comunei Parva întriunit în şedinţa ordinară în prezenţa a 10 consilieri din totalul de 10 în 

funcţie. 
 

Având în vedere: 
      - Referatul de motive cu nr.1980 din 19.08.2020 a domnului Strugari Ioan, primarul comunei Parva 
prin care se arată necesitate adoptării unei astfel de hotărâri; 
      - Raportul  nr.1979/19.08.2020 întocmit de asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului-domnul Găvriloaie Viorica, prin care se arată necesitatea privind  acorda ajutoare de urgenţă 
familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, 
accidente, tratamente medicale pentru o stare de sănătate gravă precum şi pentru alte situaţii deosebite; 
      - Raportul/avizul nr.2031/24.08.2020 al Comisieilor:  Studii,Prognoze,Buget-Finanţe,Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al Localităţii. Organizare şi Dezvoltare Urbanistică…, Activităţi Social-
Culturale, Învăţământ Sănătate şi Familie,Muncă şi Protecţie Social,Activităţi Sportive şi de Agrement…; 
       - prevederile art.28 alin.(2)-(5) din Legea nr.416/2001 modificata si completata cu Legea nr.115/ 2006, 
actualizată şi intrată în vigoare cu data de 30.03.2020; 
       - prevederile art.41 ,art.43,art.44,art.45,art.46,art.47 şi art.48 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si 
completata cu Legea nr.115 / 2006; 
       - prevederile art.11,lit.c, art.16 şi art.129 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,cu modificări şi 
completări ulterioare;  
      - prevederile  Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative- republicată; 
       - prevederile art.4 lit. b),art.6, art.11 şi art. 12 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;   
       In temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 
 Art.1. Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale,incendii,accidente, tratamente medicale pentru o stare de sănătate 
gravă precum şi pentru alte situaţii deosebite ca: 
 a)-persoane bolnave,pentru intervenţie chirurgicală sau tratamente medicale care necesită plată; 
 b)-persoane singure în vârstă şi fără posibilitate de întreţinere  
 c)-sprijinul unor persoane cu handicap pentru procurarea unor proteze (auditivă,pentru membre 
superioare,inferioare,cărucioare invalizi etc.). 
 Art. 2. Sumele pentru persoanele cărora se vor acorda ajutoare de urgenţă pentru situaţii deosebite 
prevazute la art.1 vor fi aprobate anual de consiliul local prin hotărârea de aprobare a bugetului local sau 
rectificare a acestuia la propunerea Primarului comunei Parva şi emiterea de către acestuia a unor dispoziţii 
pentru persoanele care se încadrează în aceste situaţii. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari se aplică începând cu 1 septembrie 2020, dată la care îşi 
încetează aplicatiivitatea Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 27 din 30.10.2007 privind 
acordarea de ajutoare de urgenţă. 
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 Art. 4. Ajutoarele de urgenţă se acordă în baza anchetei sociale efectuată de personalul 

Compartimentul de Asistenţă socială şi actele doveditoare care atestă situaţiile deosebite în care se află 
familiile sau persoanele singure. 

Art. 5. În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost 
acordate, acestea vor fi recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul de pe holul 
Primariei comunei Parva şi orice alte mijloace prin grija secretarului general al comunei Parva. 
         Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Parva, Compartimentul Impozite şi taxe locale,financiar–salarizare al primariei şi doamna Găvriloaie 
Viorica-inspector asistent din aparatul de specialitate al primarului care  are atributii concrete în aplicarea  
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificată şi completată cu Legea nr.115 / 2006. 
 Art. 8. Hotărârea a fost adoptată cu votul a 10 consilieri ”pentru” din totalul de 10 consilieri în 
funcţie. 
 Art. 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei cu: 

-     Institutia Prefectului,judeţul Bistriţa-Năsăud, 
- Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bistriţa-Năsăud, 
- Compartimentul Impozite şi taxe locale,finanţe-salarizare din cadrul Primăriei comunei 

Parva, 
- D-na Găvriloaie Viorica-inspector asistent. 

 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ                              CONTRASEMNEAZA  SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                    
  CĂLUŞ TOADER-VASILE                                                        CĂLUŞ IOAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Nr. 27 din 25.08.2020. 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 

NR.1979 DIN 19.08.2020. 

                                                                               R A P O R T      
         privind  acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
             cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite 
                                           

Subsemnata Găvriloaie Viorica+inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Parva. 

Având în vedere: 
        - necesitatea privind  acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, tratamente medicale pentru o stare de sănătate 
gravă precum şi pentru alte situaţii deosebite;     
       - prevederile art.28 alin.(2)-(5) din Legea nr.416/2001 modificata si completata cu Legea nr.115/ 2006, 
actualizată şi intrată în vigoare cu data de 30.03.2020; 
       - prevederile art.41 ,art.43,art.44,art.45,art.46,art.47 şi art.48 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si 
completata cu Legea nr.115 / 2006; 
       - prevederile art.11,lit.c, art.16 şi art.129 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,cu modificări şi 
completări ulterioare;  
      - prevederile  Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative- republicată; 
       - prevederile art.4 lit. b),art.6, art.11 şi art. 12 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;   
       - prevederile art.196 alin.(1), lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

C O N S T A T : 
 

 D-nule primar Strugari Ioan că este necesar a se adopta o hotărâre prin care; 
 
 Să se aprobe acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale,incendii,accidente, tratamente medicale pentru o stare de sănătate 
gravă precum şi pentru alte situaţii deosebite ca: 
 a)-persoane bolnave,pentru intervenţie chirurgicală sau tratamente medicale care necesită plată; 
 b)-persoane singure în vârstă şi fără posibilitate de întreţinere  
 c)-sprijinul unor persoane cu handicap pentru procurarea unor proteze (auditivă,pentru membre 
superioare,inferioare,cărucioare invalizi etc.). 
 Sumele pentru persoanele cărora se vor acorda ajutoare de urgenţă pentru situaţii deosebite 
prevazute la art.1 vor fi aprobate anual de consiliul local prin hotărârea de aprobare a bugetului local sau 
rectificare a acestuia la propunerea Primarului comunei Parva şi emiterea de către acestuia a unor dispoziţii 
pentru persoanele care se încadrează în aceste situaţii. 

Prevederile prezentei hotarari să se aplice începând cu 1 septembrie 2020, dată la care îşi încetează 
aplicatiivitatea Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 27 din 30.10.2007 privind acordarea de 
ajutoare de urgenţă. 

Ajutoarele de urgenţă să se acorde în baza anchetei sociale efectuată de personalul Compartimentul 
de Asistenţă socială şi actele doveditoare care atestă situaţiile deosebite în care se află familiile sau 
persoanele singure. 

În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, 
acestea să fie recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
   

Intocmit inspector asistent, 
Găvriloaie Viorica 

 



                         ROMANIA                                
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
           PRIMARIA COMUNEI PARVA 
           NR.1980 DIN 19.08.2020. 

                                                               REFERAT DE MOTIVARE 
         privind  acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
             cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite 
                                           

Subsemnatul STRUGARI IOAN-Primarul comunei Parva. 
Având în vedere: 
        - necesitatea privind  acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, tratamente medicale pentru o stare de sănătate 
gravă precum şi pentru alte situaţii deosebite;     
       - prevederile art.28 alin.(2)-(5) din Legea nr.416/2001 modificata si completata cu Legea nr.115/ 2006, 
actualizată şi intrată în vigoare cu data de 30.03.2020; 
       - prevederile art.41 ,art.43,art.44,art.45,art.46,art.47 şi art.48 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si 
completata cu Legea nr.115 / 2006; 
       - prevederile art.11,lit.c, art.16 şi art.129 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,cu modificări şi 
completări ulterioare;  
      - prevederile  Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative- republicată; 
       - prevederile art.4 lit. b),art.6, art.11 şi art. 12 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;   
       - prevederile art.196 alin.(1), lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

MOTIVEZ : 
 

 D-nule consilieri că este necesar a se adopta o hotărâre prin care; 
 Să se aprobe acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate cauzate de calamităţi naturale,incendii,accidente, tratamente medicale pentru o stare de sănătate 
gravă precum şi pentru alte situaţii deosebite ca: 
 a)-persoane bolnave,pentru intervenţie chirurgicală sau tratamente medicale care necesită plată; 
 b)-persoane singure în vârstă şi fără posibilitate de întreţinere  
 c)-sprijinul unor persoane cu handicap pentru procurarea unor proteze (auditivă,pentru membre 
superioare,inferioare,cărucioare invalizi etc.). 
 Sumele pentru persoanele cărora se vor acorda ajutoare de urgenţă pentru situaţii deosebite 
prevazute la art.1 vor fi aprobate anual de consiliul local prin hotărârea de aprobare a bugetului local sau 
rectificare a acestuia la propunerea Primarului comunei Parva şi emiterea de către acestuia a unor dispoziţii 
pentru persoanele care se încadrează în aceste situaţii. 

Prevederile prezentei hotarari să se aplice începând cu 1 septembrie 2020, dată la care îşi încetează 
aplicatiivitatea Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 27 din 30.10.2007 privind acordarea de 
ajutoare de urgenţă. 

Ajutoarele de urgenţă să se acorde în baza anchetei sociale efectuată de personalul Compartimentul 
de Asistenţă socială şi actele doveditoare care atestă situaţiile deosebite în care se află familiile sau 
persoanele singure. 

În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost acordate, 
acestea să fie recuperate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
 
           PRIMAR, 
            STRUGARI IOAN 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 

Comisia  de invatamant sanatate si familie,servicii publice si comert, 
activitati social-culturale, munca si protectie  socială,activitati sportive si de agrement… 

Nr. ____/ _____________2020. 
 
 
                                                                                      RAPORT 
                                                                           asupra hotărârii (proiect)  
          privind  acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
             cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite 
 
 In sedinţa  Comisia  de organizare si dezvoltare,urbanistica,servicii publice si 
comert,,activitati social-culturale, invatamant ,sanatate si familie, munca si protectie,socială,activitati sportive si 
de agrement…de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art.141,coroborat cu art 221 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, azi ___________ 2020, am luat în discuţie proiectul de hotărâre 
susmenţionat  si constăm că : 
 

 Acesta se încadrează în:  
       - prevederile art.28 alin.(2)-(5) din Legea nr.416/2001 modificata si completata cu Legea nr.115/ 2006, 
actualizată şi intrată în vigoare cu data de 30.03.2020; 
       - prevederile art.41 ,art.43,art.44,art.45,art.46,art.47 şi art.48 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si 
completata cu Legea nr.115 / 2006; 
       - prevederile art.11,lit.c, art.16 şi art.129 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,cu modificări şi 
completări ulterioare;  
      - prevederile  Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative- republicată; 
       - prevederile art.4 lit. b),art.6, art.11 şi art. 12 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;   
       - prevederile art.196 alin.(1), lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 
 

HOTĂRAŞTE: 
 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în forma 
propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”____ „împotrivă „şi ________„abţineri” de la vot din totalul 
de___prezenti. 
 
 
 
 
              PPRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                             Bîrte Natu                                                         Sîngiorzan Vasile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia  Studii,Prognoze,Buget-Finante 

Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii,Urbanism... 

Nr. ____/ ________2020. 
 
 
                                                                                    RAPORT 
                                                                         asupra hotărârii (proiect)  
       privind  acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
             cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite 

 
 
 In sedinţa  Comisiei Studii,Prognoze,Buget-Finante,Administrarea Domeniului Public si 
Privat al Localitatii.de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art. 141,coroborat cu art 221 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, azi ___________ 2020, am luat în discuţie proiectul de hotărâre 
susmenţionat  si constăm că : 
 

 Acesta se încadrează în:  
       - prevederile art.28 alin.(2)-(5) din Legea nr.416/2001 modificata si completata cu Legea nr.115/ 2006, 
actualizată şi intrată în vigoare cu data de 30.03.2020; 
       - prevederile art.41 ,art.43,art.44,art.45,art.46,art.47 şi art.48 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si 
completata cu Legea nr.115 / 2006; 
       - prevederile art.11,lit.c, art.16 şi art.129 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,cu modificări şi 
completări ulterioare;  
      - prevederile  Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative- republicată; 
       - prevederile art.4 lit. b),art.6, art.11 şi art. 12 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;   
       - prevederile art.196 alin.(1), lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în forma 
propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”____ „împotrivă „şi ________„abţineri” de la vot din totalul 
de___prezenti. 
 
 
 
              PPRESEDINTE  ,                                                                      SECRETAR, 
                                           RUS I.IOAN I      CĂLUŞ TOADER-VASILE 
 
 


