
Documente necesare în vederea obţinerii

AJUTOARELOR IN CAZ DE URGENTA

calamitati naturale, cutremurelor, inundatiilor, alunecarilor de teren,
incendiilor, accidentelor (rutier, feroviar si aerian)

1. cerere TIP - conform Anexei nr. 2 la HCL nr. 14/30.04.2020 a unui membru de
familie sau a persoanei singure ;

2. copie acte de identitate a persoanei solicitante şi după caz a tuturor membrilor
familiei;

3. acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu
decedatul sau, dupa caz, acte caqre atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, etc;

4. proces verbal de constatare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta cu
privier la consecinţele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor după
caz;

5. acte de venituri/ adeverinta salariat în funcţie de ocupaţia solicitantului şi a
membrilor de familie, daca e cazul;

6. certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe pentru
persoanele majore;

7. adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru
veniturile obţinute din activităţi desfãşurate conform OUG 44/2008;

8. adeverinta eliberata de Registrul Agricol ca au/nu au terenuri Agricole in
proprietate/folosinta;

9. orice alte acte care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului in caz de
urgenta.



Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de
înmormântare:

1. cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare ;
2. copie acte de identitate a persoanei solicitante ;
3. certificatul de deces, în original şi în copie ;
4. acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul

sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator ;
5. dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Modalităţi de plată

Ajutorul de înmormântare se acorda în bani doar pentru beneficiarii de venit minim garantat.

Ajutorul de urgenţă ( în funcţie de situaţie) se acordă în bani/în natură pe baza Dispoziţiei
primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta care are la bază solicitarea scrisă a unui membru
de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul
Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială
din municipiul Botoşani, prin care se certifica situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile
deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure.

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă se suportă din bugetele locale.
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