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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Paiu Dumitru în vederea refacerii  

locuinţei avariate în urma incendiului produs în data de 01.09.2016 
  

Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Domneşti; 
- raportul inspectorului cu atributii de asistenţă socială; 
- ancheta socială întocmită de Compartimentul Asistenţă socială, Resurse umane; 
- cererea nr. 13957/13.09.2016 a domnului Paiu Dumitru, domiciliat în comuna Domneşti, sat 

Domneşti, str. Baboi, nr. 67, judeţul Ilfov, prin care solicită ajutor de urgență; 
- procesul verbal de intervenţie nr. 160/01.09.2016 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

“Vlașca” al judetului Giurgiu; 
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Domneşti. 

Ținând cont de: 
- prevederile art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, 

 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 2 şi art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență domnului Paiu Dumitru cu domiciliul în 

comuna Domneşti, sat Domneşti, str. Baboi, nr. 67, judeţul Ilfov, în vederea refacerii locuinţei avariate 
în urma incendiului produs in data de 01.09.2016, constând în materiale de construcție și manoperă, 
ajutor ce nu va depăși suma de 3.000 lei.  

 

Art.2 – Ajutorul de urgenţă în sumă de 3.000 lei, va fi suportat de Primăria comunei Domneşti 
din Bugetul Local şi va consta în achiziţia şi predarea către beneficiar a materialelor de construcţie 
necesare refacerii locuinţei distruse, precum şi plata lucrărilor de reparaţii aferente. 

 

Art.3 – Justificarea utilizării sumei prevăzută la Art. 1 din prezenta hotărâre, va fi făcută în 
conformitate cu prevederile legale. 

 

Art.4 – Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INI ŢIATOR, 
PRIMAR 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN  
 
 
 
 

VIZAT DE LEGALITATE, 
                                                                                                                          /SECRETAR 

                                                                                                                         ZANFIR MARIA 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Paiu Dumitru în vederea refacerii  

locuinţei avariate în urma incendiului produs în data de 01.09.2016 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 416/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 41 şi urm. din Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2010 pentru aprobarea Normelor metodolice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii pot acorda ajutoare de urgenţă în limita 
fondurilor existente prin buget, familiilor şi persoanele care se află în situaţii deosebite. 
 Ajutoarele de urgenţă se acordă în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie în 
bugetul local, prin dispoziţia primarului emisă în urma efectuării anchetelor sociale de catre 
Compartimentul Asistenţă Socială-Resurse umane, având la bază veniturile reale ale familiei, 
cheltuielile de strictă necesitate pe care le efectuează, astfel încât să fie considerată o persoană 
sau familie nevoiaşă. 
 În data de 01.09.2016 în satul Domneşti (comuna Domneşti), str. Baboi, nr. 67, jud. Ilfov, 
a avut loc un incendiu care a avariat locuinţa domnului Paiu Dumitru, legitimat cu act de 
identitate seria IF, nr. 062695, eliberat de Com. Bragadiru la data de 01.09.2004. 
 Urmarea cererii nr. 13957/13.09.2016 prin care domnul Paiu Dumitru solicită sprijin 
material în vederea refacerii locuinţei în urma incendiului, Colectivul de sprijin si asistenţă 
socială de pe lângă Primăria comunei Domneşti, a constatat şi evaluat distrugerile în cauză şi 
situaţia la momentul solicitării ajutorului de urgenţă. 

Având în vedere Procesul-verbal de intervenţie nr. 160/01.09.2016 al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţa “Vlasca” al judetului Giurgiu si tinand cont de ancheta socială, 
propun spre analiza și aprobare Consiliului Local Domneşti, proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui ajutor de urgență domnului Paiu Dumitru în vederea refacerii locuinţei avariate 
în urma incendiului produs in data de 01.09.2016. 

 
 
 
 

 
Primar, 

Ghiță Ioan-Adrian  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Referitor la acordarea unui ajutor de urgenţă 
 pentru familia PAIU, cu domiciliul în Comuna Domneşti, Sat Domneşti, str. Baboi nr. 67, Judeţul Ilfov, 

 cu scopul depășirii situa ției deficitare de moment, consecință a unui incendiu  
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 416/2001 cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 41 şi urm. din Hotărârea Guvernului nr. 50/2010 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, primarii pot acorda ajutoare de urgenţă în limita fondurilor existente în buget, familiilor şi 
persoanelor singure aflate în una dintre următoarele situaţii de necesitate: calamități naturale, incendii, 
accidente, alte situații deosebite, stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local. 
 În seara zilei de 01.09.2016, între orele 2200-2300, la imobilul situat în str. Baboi nr.67 – 
proprietatea familiei PAIU, a avut loc un incendiu datorat unei explozii generată de pierderi de gaz dintr-
o butelie.   

Conform procesului-verbal de intervenție nr. 160/01.09.2016, a echipajulului de pompieri 
solicitat prin serviciul de urgență 112, care s-a deplasat la fața locului pentru stingerea incendiului, 
explozia buteliei a fost provocată de o defecțiune a regulatorului de presiune a gazelor. Aceasta a afectat 
jumătate din locuință, respectiv bucătăria, camera de zi și baia, unde toate obiectele au ars, topit sau 
afumat, fără a putea fi recuperate. 
 În această situație familia PAIU compusă din doi copii preșcolari, părinții lor și doi bătrâni care 
sunt cu antecedente medicale, a suferit o traumă, iar din punct de vedere material sunt în imposibilitatea 
financiară de a suporta refacerea celor mai sus enumerate într-un timp foarte scurt, ținând cont de faptul 
că se apropie sezonul rece cu vânt, ploi și ninsori. 
 Dosarul conține documente doveditoare privind starea de sănătate a unor persoane din familia 
PAIU, înscrisuri și material foto, precum și cererea/declarație a doamnei PAIU SIMONA prin care 
solicită sprijin autorităților locale pentru acordarea unui ajutor de urgență “în prag de iarnă“. 

 Având în vedere faptul că procesul-verbal de intervenţie întocmit de către Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Vlașca” – Detașamentul de Pompieri Bolintin Deal şi ancheta socială întocmită la 
faţa locului de către colectivul de sprijin și asistenţă socială, au relevat distrugeri materiale, propunem 
Consiliului Local Domneşti să analizeze situaţia în cauză şi să sprijine aceasta familie, prin acordarea 
unui ajutor de urgență care să îi folosească la depășirea situației deficitare de moment. 

 
 

 
 

Compartiment Asistență Socială și Resurse Umane 
 

Matei Ioana Daniela – inspector principal 
 
 

Scripa Doina Maria – inspector asistent 
 

 


