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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 

HOTARARE 
 

 

privind  stabilirea situațiilor deosebite pentru care pot fi  
acordate ajutoare  de urgență, prin dispoziția primarului comunei Bănia 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa extraordinara, 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil  

şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
În temeiul prevederilor art. 28 al.(2) din Legea nr. 416 din 18.07.2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare;  
In baza prevederilor art. 36 al.(6) lit. ,,a” pct. 2, art. 45 al.(2) lit. „a” şi  art. 115 al.(1)  lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1 –  Se stabilesc  situațiile deosebite pentru care pot fi acordate  ajutoare de urgență, potrivit 
prevederilor art. 28 al.(2) din Legea nr. 416/2001, după cum urmează:  

a.  familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, 
accidente;  

b. imposibilitatea unei familii sau persoane singure de a-și continua tratamentul medicamentos 
indispensabil, prescris de medic, din lipsa sau insuficiența veniturilor;  

c.   în caz de deces al unui membru de familie, pentru familiile cu venituri reduse, în situația în care nici 
unul din membrii acesteia nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de ajutor de înmormântare;  

 Art. 2 – Ajutoarele de urgență se stabilesc prin dispoziția primarului, în limita sumei de cel mult 600 
lei/caz și  pot fi acordate în bani și/sau în natură.  

Art. 3 – Persoanele sau familiile care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1, pot  beneficia 
de ajutor de urgență o singură dată într-un an bugetar pentru aceeași situație dintre cele prevăzute la  art. 1, 
sau de cel mult două ori într-un an bugetar, pentru situații diferite.   

Art. 4 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia 
nr. 35/20.05.2013 privind stabilirea unor situații deosebite pentru care pot fi acordate ajutoare de urgență, se 
abrogă.  

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia și Instituţiei Prefectului judeţului 
Caraş-Severin.  
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