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TABEL CU SITUATIILE PENTRU CARE SE POT  

 

ACORDA AJUTOARE DE URGENTA 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

SITUATIA 

Observatii 



1. Probleme medicale ale cetatenilor Pentru persoanele singure si familiile care se 

confrunta cu urmatoarele probleme de 

sanatate: 

- boli incurabile si boli grave dovedite cu 

acte medicale de specialitate ce necesita 

investigatii medicale de specialitate si 

tratamente medicale; 

-achizitionarea/ inchirierea de dispozitive 

medicale care nu sunt acoperite integral de 

casa de sanatate; 

- malformatii congenitale;  

- interventii chirurgicale: neoplasm, cord si 

sistem vascular, sistem nervos si creier, 

sistem osos, boli rare, glande endocrine si 

sistemul oftalmologic;  

- transplanturi. 

Ajutoarele de urgenta vor avea la baza avizul 

favorabil din partea medicilor care isi 

desfasoara activitatea in cadrul DGAS 

Alexandria. 

Suma maxima care se poate acorda, prin 

dispozitia Primarului, este de maxim 2000 

lei. 

2. Avarierea locuintei prin: calamitati naturale sau alte 

situatii asemenea stabilite de Comitetul local pentru 

situatii de urgenta Alexandria. 

 

Ajutorul de urgenta consta in materiale de 

constuctii stabilite prin deviz, la propunerea 

responsabilului pentru situatii de urgenta. 



3. Ajutor pentru acoperirea unei parti din cheltuielile 

cu inmormantarea 

Pentru cei care nu beneficiaza de ajutor 

social sau nu pot beneficia de ajutor din alte 

surse, nu dispun de resursele necesare 

acoperirii cheltuielilor cu inmormantarea si 

realizeaza un venit net lunar de maxim 400 

lei/ membru de familie sau pentru persoana 

singura  de maxim 800 lei (persoane 

supravietuitoare). 

4. Acordarea de lemne de foc pentru perioada 

sezonului rece si plata utilitatilor de stricta 

necesitate: apa, canal, gunoi si energie electrica 

Pentru persoanele singure si familiile care 

nu dispun de resursele necesare achitarii 

acestor utilitati sau cumpararii de lemne de 

foc, astfel: 

1. acordarea de lemne de foc pentru 

incalzirea locuintei in sezonul rece, se va 

face in baza unei alte hotarari a consiliului 

local; 

2. sumele acordate pentru plata utilitatilor 

se vor face in conditiile prevazute de HCL nr. 

90/2012, modificata prin HCL nr. 367/2013, 

tabelul cu cetatenii va fi supus aprobarii 

Consiliului Local, iar plata se va efectua in 

baza dispozitiei scrise a Primarului. 



5. Probleme cu locuinta Stare avansata de degradare a imobilelor 

care au fost afectate in timp de actiunea 

factorilor climaterici, devenite periculoase 

pentru locuire si necesita lucrari de reparatii, 

imobile locuite de familii sau persoane 

singure cu forme legale (in proprietate, 

inchiriere public), iar   din cauza veniturilor 

reduse ale familiei sau persoanei singure nu 

s-au putut efectua lucrari de reparatii si de 

intretinere a locuintei. 

Ajutoarele vor avea la baza documentele 

emise de Compartimentul Protectie Civila 

din cadrul Primariei Municipiului Alexandria 

din care sa reiasa necesarul de materiale si 

ca ajutorul primit anterior a fost utilizat in 

lucrarile de reparatii efectuate si se vor 

acorda in natura sub forma de materiale de 

constructii. 

Pot beneficia de acest ajutor familiile sau 

persoanele singure care realizeaza un venit 

net lunar in cuantum de maxim 400 

lei/membru de familie sau pentru persoana 

singura de maxim 800 lei. 



6. Prestatii financiare exceptionale pentru familiile 

care au  in  ingrijire  copii si se confrunta cu 

probleme financiare deosebite  

Prestatia exceptionala va fi acordata, dupa 

analizarea situatiei familiei din care provine 

copilul, de catre Consiliul Comunitar 

Consultativ al Municipiului Alexandria si va 

acordat in natura, sub forma de articole de 

imbracaminte si incaltaminte si rechizite, 

conform procedurilor stabilite prin HCL nr. 

37/2016. 

Ajutorul va fi acordat pentru copii care se 

afla in urmatoarele situatii: 

- ca urmare a stabilirii unei masuri de 

plasament; 

-pentru depasirea situatiei care ar putea 

determina separarea copilului de familia sa; 

-pentru depasirea situatiei care ar putea 

determina abandonul scolar. 

Pot beneficia de acest ajutor familiile sau 

persoanele singure care realizeaza un venit 

net lunar in cuantum de maxim 400 

lei/membru de familie. 



7. Bransamente la reteaua de apa-canal Pentru persoanele singure si familiile, 

proprietari ai imobilelelor pentru care se 

solicita ajutorul si care nu dispun de 

resursele necesare efectuarii 

bransamentelor la reteaua de apa- canal. 

La baza ajutorului, vor sta documentele din 

care sa reiasa costul cu bransamentul la apa- 

canal. 

La baza acordarii ajutorului de urgenta va 

sta consimtamantul scris al beneficiarului 

privind obligativitatea acestuia de plata 

lunara a facturilor emise de furnizor. 

Neplata timp de trei luni consecutiv a 

contravalorii serviciilor de furnizare a apei, 

va atrage dupa sine imputarea sumei 

ajutorului de urgenta acordat. 

Pot beneficia de acest ajutor familiile sau 

persoanele singure care realizeaza un venit 

net lunar in cuantum de maxim 400 

lei/membru de familie sau pentru persoana 

singura de maxim 800 lei. 

8. Ajutor pentru plata analizelor medicale Ajutorul va fi acordat pentru 

persoanele care solicita admiterea in 

Centrul rezidential pentru persoane 

fara adapost, care nu realizeaza 

venituri si nu au calitatea de asigurat. 
      La baza ajutorului, va sta referatul 

intocmit de conducerea centrului, cu 

propunerea financiara privind costul 

analizelor medicale si altor costuri, dupa caz. 

9. Orice alta situatie care nu este enumerata mai sus, 

va fi supusa aprobarii Consiliului Local al 

municipiului Alexandria 

  

 

 

 



 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

Voicila Florea                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


