
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA  NR.10/2023
cu privire la stabilirea modalităților de acordare a ajutoarelor de urgență din

bugetul local

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
31 ianuarie 2023, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în funcție (16) din totalul de 17 consilieri aleşi.

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială,
sport  și  tineret,  juridică  şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi,  şi pentru  programe de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului  public și  privat al  orașului,  servicii  publice și  comerț,
precum şi  avizul de legalitate dat de secretarul general al orasului, 

În conformitate cu prevederile:
- Art.  28  din  Legea  nr.  416/2001 privind  venitul  minim  garantat,  cu

modificarile si completarile ulterioare,
- Art.392  alin 1, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48

din Normele metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor
Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare,  aprobate prin H.G. nr.  50/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare. 

- Art. 2. alin. 1 si alin 3; art. 4 alin 3; art. 6 lit “k”, art. 9 alin 1 lit “d” si alin 2
si alin 9; art. 11 lit “b” si “c”; art. 15 alin 3; art. 16 alin 1, alin 2, alin 3 si alin
5; art. 17 alin 1; art. 18 alin 1 si alin 2; art. 24; art. 26; art. 112 alin 2 lit “c”,
lit “d” si lit “e”; art. 129 alin 1 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 1, art. 12 alin 3; art. 13 alin 1; art. 17 alin 2, art. 27 din Ordonanta de
Urgenta  nr.  97/2005 privind  evidenta,  domiciliul,  resedinta  si  actele  de
identitate ale cetatenilor romani, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare,

- Art.  7  alin  2  din  Legea  nr.  52/2003 privind  transparenta  decizionala  in
administratia publica- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare



- art.  2,  art.  64,  art.  65 din  Legea nr.  24/2000 privind  normele  de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

- HCL  nr.  12/2019 cu  privire  la  stabilirea  situatiilor  deosebite  pentru
acordarea ajutoarelor de urgenta din bugetul local

- HCL  nr.  159/2019 privind  completarea  HCL  nr.  12/2019  cu  privire  la
stabilirea  situatiilor  deosebite  pentru  acordarea  ajutoarelor  de  urgenta  din
bugetul local

  În baza  art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d,  alin.7 lit.b, art.139 alin.1,
art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrative,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,
         

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.- Ajutoarele de urgență sunt acordate din bugetul local, prin dispoziția
primarului pe baza cererii, a actelor doveditoare și pe baza anchetei sociale. 

Art.2. -Se aprobă Metodologia privind stabilirea situatiilor deosebite pentru
acordarea  ajutoarelor  de  urgenta  din  bugetul  local,  procedura  si  conditiile  de
acordare  pentru  persoanele/familiile  domiciliate  in  orasul  Covasna,  conform
Anexei nr.1 si Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.3.- Prin prezenta se abroga Hotărârea nr. 12/2019 cu privire la stabilirea
situatiilor  deosebite pentru acordarea ajutoarelor  de urgenta din bugetul  local  si
Hotărârea  nr.  159/2019  privind  completarea  HCL.  nr.  12/2019  cu  privire  la
stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul
local.

Art.4. -Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se va ocupa Primarul
oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează,          
              BECSEK ÉVA                                              SECRETAR GENERAL      
                                                                                     AL ORAŞULUI COVASNA

                                                                    VASILICA ENEA 



 Anexa nr.1 la HCL nr. 10/2023

METODOLOGIA privind  privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea
ajutoarelor de urgenta din bugetul local, procedura si conditiile de acordare pentru

persoanelor/familiilor domiciliate in orasul Covasna

Prezenta  metodologie  are  la  baza  prevederile  Legii  nr.  292/2011  a  asistentei  sociale,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,   Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu
modificarile si completarile ulterioare, precum Normele Metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
aprobate prin H.G. nr. 50/2011.
Prezenta  metodologie  stabilește  condițiile,  respectiv  modalitatea  de  acordare  a  ajutoarelor  de  urgență
familiilor și persoanelor aflate in situații de necesitate care pot duce la sporirea riscului de excluziune
socială la nivelul orașului Covasna. 
Prin măsurile cu caracter social ce pot fi  acordate și  promovate la nivelul orașului Covasna, conform
legislației în vigoare, persoanele/familiile aflate în situații de risc pot fi sprijinite în sensul depășirii unor
situații de criză. 

Aplicarea  măsurilor  de  asistență  socială  la  nivelul  local  al  orașului  Covasna  se  intemeiază  pe

următoarele valori și principii:

a.)universalitatea,  potrivit  căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială,  în condiţiile
prevăzute de lege;
b.)respectarea demnităţii  umane,  potrivit  căreia  fiecărei  persoane îi  este garantată  dezvoltarea
liberă  şi  deplină  a  personalităţii,  îi  sunt  respectate  statutul  individual  şi  social  şi  dreptul  la
intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
c.)abordarea individuală,  potrivit  căreia  măsurile  de asistenţă  socială  trebuie adaptate  situaţiei
particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor
situaţii  de urgenţă care pot afecta abilităţile  individuale,  condiţia fizică şi mentală,  precum şi
nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă
inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
d.)transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei
publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor
la procesul de luare a deciziilor;
e.)nediscriminarea,  potrivit  căreia  persoanele  vulnerabile  beneficiază  de  măsuri  şi  acţiuni  de
protecţie  socială  fără restricţie  sau preferinţă  faţă  de rasă,  naţionalitate,  origine etnică,  limbă,
religie,  categorie  socială,  opinie,  sex  ori  orientare  sexuală,  vârstă,  apartenenţă  politică,
dizabilitate,  boală  cronică  necontagioasă,  infectare  HIV  sau  apartenenţă  la  o  categorie
defavorizată;
f.)eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor
programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul
proiectat;
g.)eficienţa,  potrivit  căreia  utilizarea resurselor  publice  are  la  bază respectarea  celui  mai  bun
raport cost-beneficiu;



h.)egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod
egal  la  oportunităţile  de  împlinire  şi  dezvoltare  personală,  dar  şi  la  măsurile  şi  acţiunile  de
protecţie socială;
i.)caracterul  unic al  dreptului  la beneficiile  de asistenţă  socială,  potrivit  căruia  pentru aceeaşi
nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
j.)confidenţialitatea,  potrivit  căreia,  pentru respectarea vieţii  private,  beneficiarii  au dreptul  la
păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi
situaţia de dificultate în care se află;
k.)echitatea,  potrivit  căreia  toate  persoanele  care  dispun de  resurse  socioeconomice  similare,
pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale.

Criteriile pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local
A. Condiții  de acordare in cazul bolilor autoimune și  bolilor degenerative ale sistemului  nervos
central, in forme avansate, cu imobolizare la pat sau care determină deplasarea cu ajutorul unor
dispozitive medicale: 
- Se poate solicita si acorda  la un interval de 12 luni, pe baza cererii si a actelor doveditoare, care
atesta prezenta bolii la data solicitarii ajutorului de urgenta. 

Pentru a beneficia de ajutoare de urgență din bugetul local trebuie să fie indeplinite următoarele condiții:

- Solicitantul  să  aibă  domiciliul  in  raza  orașului  Covasna,  dovada  făcându-se  prin  cartea  de
identitate, declarație pe propria răspundere și  pe baza anchetei sociale,  care va atesta inclusiv
imobilizarea la pat sau deplasarea cu ajutorul unor dispozitive medicale in cazul bolnavului,

- Familia solicitantului (soț- soție, concubin-concubină, cu același domiciliu) să nu aibă datorii față
de bugetul local,

- Actele doveditoare să fie valabile la data depunerii cererii
- Venitul net pe membru de familie  sa nu depaseasca salariul de baza minim brut pe tara garantat in

plata din luna anterioara depunerii cererii

Actele necesare:
- Cerere tipizată;
- Actul  de  indentitate  al  solicitantului  (copie  și  originalul  pentru  verificarea

conformității), precum și pentru toți membrii familiei cu același domiciliu
- Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie- in original
- Referate medicale eliberate de medicul specialist- in original,  din care sa rezulte

diagnosticul  de   boala  autoimuna  și  boala  degenerativa  ale  sistemului  nervos
central, in forme avansate, cu imobolizare la pat sau care determină deplasarea cu
ajutorul unor dispozitive medicale

- Certificate  de  Atestare  Fiscală  eliberate  de  către  Direcția  Economică  din cadrul
Primăriei Orașului Covasna pentru soț-soție, concubin-concubină

- Adeverințe despre veniturile realizate in luna anterioră depunerii cererii (adeverință
de salariu, cupon de pensie, alte acte doveditoare) pentru toți membrii familiei

- Orice alt document solicitat de către inspectorul social din cadrul Primăriei Orașului
Covasna, necesar pentru clarificarea situației socio-economice sau a stării de boală
a solicitantului.



B. Condiții de acordare in cazul bolilor grave al cărei tratament necesită intervenție chirurgicală:
- Se poate solicita si acorda  o singura data  pe baza cererii si a actelor doveditoare. 

Pentru a beneficia de ajutoare de urgență din bugetul local trebuie să fie indeplinite următoarele condiții:

- Solicitantul  să  aibă  domiciliul  in  raza  orașului  Covasna,  dovada  făcându-se  prin  cartea  de
identitate, declarație pe propria răspundere și pe baza anchetei sociale,

- Familia solicitantului (soț-soție, concubin-concubină) să nu aibă datorii față de bugetul local;
- Actele doveditoare să fie valabile la data depunerii cererii
- Venitul net pe membru de familie  sa nu depaseasca salariul de baza minim brut pe tara garantat in

plata din luna anterioara depunerii cererii

Actele necesare:
- Cerere tipizată;
- Actul  de  indentitate  al  solicitantului  (copie  și  originalul  pentru  verificarea

conformității), precum și pentru toși membrii familiei cu același domiciliu
- Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie- in original
- Referate medicale eliberate de la medicul specialist- in original, care să cuprindă

mențiunea „a suferit o  intervenție chirurgicală la un organ vital...” sau „necesitată o
intervenție chirurgicală la un organ vital....”

- Certificate  de  Atestare  Fiscală  eliberate  de  către  Direcția  Economică  din cadrul
Primăriei Orașului Covasna pentru soț-soție, concubin- concubină

- Adeverințe despre veniturile realizate in luna anterioră depunerii cererii (adeverință
de salariu, cupon de pensie, alte acte doveditoare) pentru toți membrii familiei

- Orice alt document solicitat de către inspectorul social din cadrul Primăriei Orașului
Covasna, necesar pentru clarificarea situației socio-economice sau a stării de boala
a solicitantului.

C. Condiții de acordare in cazul bolilor tumorale maligne:
- Se poate solicita si acorda  la un interval de 12 luni, pe baza cererii si a actelor doveditoare,
care atesta prezenta bolii la data solicitarii ajutorului de urgenta. 

Pentru a beneficia de ajutoare de urgență din bugetul local trebuie să fie indeplinite următoarele condiții:

- Solicitantul  să  aibă  domiciliul  in  raza  orașului  Covasna,  dovada  făcându-se  prin  cartea  de
identitate, declarație pe propria răspundere și pe baza anchetei sociale;

- Familia solicitantului să nu aibă datorii față de bugetul local;
- Actele doveditoare să fie valabile in data depunerii cererii;
- Venitul net pe membru de familie  sa nu depaseasca salariul de baza minim brut pe tara garantat in

plata din luna anterioara depunerii cererii



Actele necesare:
- Cerere tipizată;
- Actul  de  indentitate  al  solicitantului  (copie  si  originalul  pentru  verificarea

conformității), precum și pentru toți membrii familiei cu același domiciliu
- Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie- in original
- Referate medicale eliberate de la medicul specialist- in original
- Certificate  de  Atestare  Fiscală  eliberat  de  către  Direcția  Economică  din  cadrul

Primăriei Orașului Covasna pentru soț-soție, concubin-concubină
- Adeverințe despre veniturile realizate in luna anterioră depunerii cererii (adeverință

de salariu, cupon de pensie, alte acte doveditoare) pentru toți membrii familiei.
- Orice alt document solicitat de către inspectorul social din cadrul Primăriei Orașului

Covasna, necesar pentru clarificarea situației socio-economice sau a stării de boala
a solicitantului.

D. Condiții de acordare a  ajutorului de inmormântare in cazul decesului unei persoane din familia
beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social
- Se poate solicita si acorda  o singura data/ deces pe baza cererii si a actelor doveditoare. 

Pentru a beneficia de ajutoare de urgență din bugetul local trebuie sa fie indeplinite următoarele condiții:

- Solicitantul  să  aibă  domiciliul  in  raza  orașului  Covasna,  dovada  făcându-se  prin  cartea  de
identitate, declarație pe propria răspundere și pe baza anchetei sociale;

- Familia solicitantului (soț-soție, concubin-concubină) să nu aibă datorii față de bugetul local;

- Actele doveditoare să fie valabile la data depunerii cererii;

- Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul,
părintele,  tutorele,  curatorul,  moştenitorul  în  condiţiile  dreptului  comun sau,  în  lipsa  acestuia,
persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

- Ajutorul de inmormantare se va acorda numai in cazul in care solicitantul si familia acestuia nu
pot beneficia de ajutor de inmormantare de la Casa Nationala de Pensii

- Venitul net pe membru de familie  al solicitantului  sa nu depaseasca salariul de baza minim brut
pe tara garantat in plata din luna anterioara depunerii cererii

Actele necesare:
- Cerere tipizată;
- Actul  de  indentitate  al  solicitantului  (copie  și  originalul  pentru  verificarea

conformității), precum și pentru toți membrii familiei
- Certificat  de  Atestare  Fiscală  eliberat  de  către  Direcția  Economică  din  cadrul

Primăriei Orașului Covasna pentru soț-soție, concubin-concubină
- Adeverințe despre veniturile realizate in luna anterioră depunerii cererii (adeverință

de salariu, cupon de pensie, alte acte doveditoare) pentru toți membrii familiei
- Certificat de deces
- Acte  doveditoare  despre  faptul  că  solicitantul  a  suportat  cheltuielile  de

inmormântare
- Orice alt document solicitat de către inspectorul social din cadrul Primăriei Orașului

Covasna, necesar pentru clarificarea situației socio-economice a solicitantului.



- Declaratie  pe propria  raspundere  a  solicitantului  din care  sa  rezulta  ca  in  cazul
persoanei  decedate nu se  poate  beneficia de ajutor  de inmormantare  de la Casa
Nationala de Pensii

E. Condiții de acordare a ajutorului  in cazul incendiilor survenite la imobilele aflate in proprietate
persoanală de la domiciliul solicitantului
- Se poate solicita si acorda  o singura data  pe baza cererii si a actelor doveditoare. 

Pentru a beneficia de ajutoare de urgență din bugetul local in caz de incendii trebuie să fie indeplinite
următoarele condiții:

- Persoana singură/familia  solicitantă  să  aibă domiciliul  in  raza orașului  Covasna,
dovada făcându-se prin declarație pe propria răspundere și pe baza anchetei sociale;

- Familia solicitantă (soț-soție, concubin-concubină) să nu aibă datorii față de bugetul
local;

- Incendiul să fie la un imobil de pe  raza orașului Covasna
- Ajutorul de urgență să fie acordat numai in cazul persoanelor fizice
- Cererea persoanei singure, respectiv cererea reprezentantului familiei – să fie 

depusă în maxim 30 zile de la producerea evenimentului
- Venitul net pe membru de familie  sa nu depaseasca salariul de baza minim brut pe

tara garantat in plata din luna anterioara depunerii cererii

Actele necesare:
- Cerere tipizată;
- Acte de identitate ale persoanei singure/membrilor familiei;
- Acte care dovedesc situația materială a persoanei/ familiei (adeverințe de 

venit: adeverințe de salariu, cupon de pensie, alte acte doveditoare)
- Actul de proprietate al locuinţei, imobilului unde se află domiciliul 

solicitantului
- Proces-verbal încheiat de autoritatea competentă care să constate starea de 

fapt a producerii incendiului 
- Certificate de Atestare Fiscală eliberate de către Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Orașului Covasna pentru sot-sotie, concubin- concubine
- Orice alt document solicitat de catre inspectorul social din cadrul Primariei 

Orasului Covasna, necesar pentru clarificarea situației socio-economice a 
solicitantului.

Declararea de către solicitant a unui număr de membrii ai familiei sale sau unor venituri mai mici decât
cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals
sau înșelăciune, după caz și se pedepsește cu măsuri conform prevederilor din Codul penal. 

Cererea, completată de către solicitant insoțită de actele doveditoare, se vor depune la Primăria Orașului
Covasna, la Biroul Registratura și Relații cu Publicul, nr. 6. Pentru informații suplimentare solicitantul
poate apela la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Covasna.



Aprobarea cererii:
- Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Covasna verifică prin

ancheta socială corectitudinea actelor.
- Dispoziția de aprobare/respingere va fi comunicată solicitantului in termen de 5 zile

de la emitere.

Nu beneficiază de prevederile Metodologiei persoanele care:
- Nu se incadrează in criteriile de eligibilitate stabilite in prezenta Metodologie;
- Au depus un dosar incomplet sau actele depuse nu sunt valabile;
- Au datorii către bugetul local
- În cazul decesului persoanei bolnave după emiterea dispoziției de acordare

Ajutorul de urgență se plătește solicitantului prin cont bancar sau cash la sediul Direcției Economice din
cadrul Primăriei Orașului Covasna.

Cuantumul  ajutorului  de  urgență  este  stabilit  prin  dispoziția  primarului  în  limita  sumelor  aprobate  în
bugetul local cu această destinație, fără a depăși următoarele sume:

Nr.
Crt.

Situația de acordare a ajutorului de urgență Cuantumul acordat

1. Incendii Pana la 2.000 lei net
2. Boli  autoimune  și  boli  degenerative ale  sistemului  nervos

central,  in forme avansate,  cu imobolizare la pat  sau care
determină deplasarea cu ajutorul unor dispozitive medicale

1.000 lei net

3. Boli grave al cărei tratament necesită intervenție chirurgicală 1.000 lei net
4. Boli tumorale maligne 1.000 lei net
5. Ajutor de inmormântare in cazul decesului unei persoane din

familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure
beneficiare de ajutor social

1.500 lei net



  Anexa nr. 2 la HCL nr. 10/2023

 CERERE  SI  DECLARATIE  PE  PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea
ajutorului de urgenta din bugetul local al Orasului Covasna

Domnului Primar al Orasului Covasna, judetul Covasna

Primaria Orasului
Covasna

Directia de Asistenta Sociala 

Su  Subsemnatul/a,
N   Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Pr  Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Domiciliul conform act de identitate:
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_| Sc. |_|_| Et. |_|_| Apart. |_|_|_| Sector |_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tel./Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Starea civilă: |_| căsătorit(ă)
|_| văduv(ă)

|_| necăsătorit(ă)
|_| divorţat(ă)

|_| uniune consensuală
|_| despărţit(ă) în fapt

Altele …...........................................

Situaţia profesională |_| salariat |_| şomer |_| independent |_| student

|_| lucrător agricol |_| lucrător ocazional Altele ….................................

Beneficiez (am beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizez venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|

Date despre partenerul/partenera mea
Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Situaţia profesională |_| salariat |_| şomer |_| independent |_| student

|_| lucrător agricol |_| lucrător ocazional Altele ….................................

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizează venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|



1. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor* |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Relaţia de rudenie cu persoana 
îndreptăţită?

|_| copil natural
|_| copil în tutelă

|_| copil adoptat
|_| copil în curatelă

|_| copil în plasament familial
|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară? |_| preşcolar
|_| fără studii

|_| elev cls. I-VIII
|_| elev cls. IX-XII

Şcoala nr. …...........
Loc. …....................

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizează venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|

2. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor* |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Relaţia de rudenie cu persoana 
îndreptăţită?

|_| copil natural
|_| copil în tutelă

|_| copil adoptat
|_| copil în curatelă

|_| copil în plasament familial
|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară? |_| preşcolar
|_| fără studii

|_| elev cls. I-VIII
|_| elev cls. IX-XII

Şcoala nr. …...........
Loc. …....................

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizează venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|

3. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor* |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Relaţia de rudenie cu persoana 
îndreptăţită?

|_| copil natural
|_| copil în tutelă

|_| copil adoptat
|_| copil în curatelă

|_| copil în plasament familial
|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară? |_| preşcolar
|_| fără studii

|_| elev cls. I-VIII
|_| elev cls. IX-XII

Şcoala nr. …...........
Loc. …....................

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizează venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|

4. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor* |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Relaţia de rudenie cu persoana 
îndreptăţită?

|_| copil natural
|_| copil în tutelă

|_| copil adoptat
|_| copil în curatelă

|_| copil în plasament familial
|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară? |_| preşcolar
|_| fără studii

|_| elev cls. I-VIII
|_| elev cls. IX-XII

Şcoala nr. …...........
Loc. …....................

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizează venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|



5. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor* |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Relaţia de rudenie cu persoana 
îndreptăţită?

|_| copil natural
|_| copil în tutelă

|_| copil adoptat
|_| copil în curatelă

|_| copil în plasament familial
|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară? |_| preşcolar
|_| fără studii

|_| elev cls. I-VIII
|_| elev cls. IX-XII

Şcoala nr. …...........
Loc. …....................

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizează venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|

6. Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor* |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Relaţia de rudenie cu persoana 
îndreptăţită?

|_| copil natural
|_| copil în tutelă

|_| copil adoptat
|_| copil în curatelă

|_| copil în plasament familial
|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară? |_| preşcolar
|_| fără studii

|_| elev cls. I-VIII
|_| elev cls. IX-XII

Şcoala nr. …...........
Loc. …....................

Beneficiază (a beneficiat) de unele drepturi de asistenţă sociala?

|_| Nu |_| Da, din România |_| Da, din alte ţări

Realizează venituri din muncă? |_| Nu |_| Da, în sumă de |_|_|_|_|_|

(*) Pentru cetăţenii români:
CN – ateriale de naştere� ��
BI – aterial de identitate�
CI – carte de identitate
CIP – carte de identitate provizorie
P – paşaport

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
PST – permis de şedere temporară
DI – document de identitate
PSTL – permis de şedere pe termen lung

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. 
Elveţiană:
CIN – ateriale înregistrare� ��
CR – carte de rezidenţă

Familia mea locuieşte:

|_| singură |_| împreună cu altă persoană singură sau familie

Model locuinţă:  Regimul juridic al locuinţei

|_| Casă cu curte  |_| Proprietate peraterial| În închiriere �
public/privat
Altele ...…..............|_| Casă fără curte |_| 1 cameră

|_| Apartament la bloc |_| 2 camere

|_| Locuinţă socială |_| 3 camere Modul de dobândire al locuinţei

|_| Locuinţă de serviciu |_| 4 camere |_| Cumpărare
|_| Moştenire
Altele ...…..............|_| Locuinţă de necesitate |_| > 4 camere

|_| Instituţionalizat/nu are locuinţă  

|_| TIP A
Construcţie cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă arsă sau din orice alte material 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

|_| TIP B Construcţie cu pereţi cărămidă nearsă sau din orice alte material supuse unui tratament termic şi/sau chimic

Dacă are poliţă de asigurare a 
locuinţei?

|_| Nu |_| Da, la societatea ...…...................................
Nr. poliţă ...…......... Din data de ...…...............

Familia se încălzeşte cu:
|_| ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|



Codul titularului de contract |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_| GAZE NATURALE Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codul titularului de contract |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_| COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri)
|_| ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codul client |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

amilia realizează venituri totale în valoare de: |_|_|_|_|_|_|

Pentru situaţia mai sus descrisă, subsemnatul a mai primit un ajutor:

De la bugetul local: |_| material construcţii şi alte bunuri
|_| sumă de bani în cuantum de: ...…............... în anul ...….....

De la persoane fizice: |_| material construcţii şi alte bunuri
|_| sumă de bani în cuantum de: ...…............... în anul ...….....

De la persoane juridice: |_| material construcţii şi alte bunuri
|_| sumă de bani în cuantum de: ...…............... în anul ...….....

Subsemnatul solicit 

Subsemnatul sunt de acord cu prelucrarea datelor şi informaţiilor cu caracter personal menţionate în cerere, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul declară pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi mă oblig să aduc la 
cunoştinţa autorităţilor, în scris, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea dreptului.

Numele solicitantului ...….............................
Semnătura ...…......................

Data ...….................

Formular de verificare pe teren

Primaria
Orasului
Covasna

Directia de Asistenta Sociala

Numele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
La data de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Domiciliul conform act de identitate:
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_| Sc. |_|_| Et. |_|_| Apart. |_|_|_| Sector |_|
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tel./Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Motivul solicitării ajutorului de urgenţă

Prejudicii constatate

Pentru situaţia mai sus descrisă, subsemnatul a mai primit un ajutor:

file:///C:%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp264060%5C00124090.htm
file:///C:%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp264060%5C00052558.htm


De la bugetul local: |_| materiale de construcţii şi alte bunuri
|_| sumă de bani în cuantum de: .....................

De la persoane fizice: |_| materiale de construcţii şi alte bunuri
|_| sumă de bani în cuantum de: .....................

De la persoane juridice: |_| materiale de construcţii şi alte bunuri
|_| sumă de bani în cuantum de: .....................

Privitor la componenţa familiei |_| SE certifică corectitudinea datelor din Cerere
|_| NU se certifică corectitudinea datelor din Cerere

Observaţii 

Privitor la veniturile şi bunurile declarate |_| SE certifică corectitudinea datelor din Cerere
|_| NU se certifică corectitudinea datelor din Cerere

Observaţii 

Nevoi speciale ale familiei
Observaţii 

Alte aspecte

Concluzii

|_| Se propune acordarea ajutorului de urgenţă

|_| Nu se propune acordarea ajutorului de urgenţă

ÎNTOCMIT 
SEMNĂTURA 


	Formular de verificare pe teren

