
MUNTCTPIUL BUCURE§TI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI3

PROTECT

HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de acordare a ajutorului de 

inmormantare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, 
aprobata prin HCLS 3 nr.41/28.04.2011

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucure$ti,
ales in condifiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritafilor administrafiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administrafieipublice locale nr. 215/2001, precum fi  

pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul alefilor locali, 
intranit in sedinfa ordinara, azi 26.02.2020

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 274693/C1V2U.U2.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 17728/19.02.2020 al Directiei Generate de Asistentd Sociala si 

Protectia Copilului Sector 3;
- Adresa nr. 274040/19.02.2020 a Directiei Generale de Asisten|a Sociala §i Protectia Copilului 

Sector 3, inregistrata cu nr. 17730/CP/19.02.2020;
In temeiul prevederilor:

■ Art.28 alin. (4) §i (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile $i 
completarile ulterioare;

- Art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 
normative, republican2, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare:
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante;
- Raportul Comisiei de administratie publica locala, juridica, apSrarea ordinii publice §i 

respectarea drepturilor cetatenilor;
- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protectia copilului, rela|ii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenti economici §i alte organizatii precum $i relatii cu mass-media.
In temeiul prevederilor art, 139 alin. (1) si art. 166 alin. (2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare;

HOTARA§TE:

Art.I. Metodologia de acordare a ajutorului de inmormantare pentru beneficiarii Legii 
nr.416/2001, aprobata prin Anexa 1 la HotSrarea nr.41 din 28.04.2011 a Consiliului Local Sector 3, se 
modified si se inlocuie§te cu Anexa care face parte integrants din prezenta hotarare.

A rt.II. Celelate prevederi ale HCLS 3 nr.41/28.04.2011, rdman neschimbate.



ANEXA

la HCLS 3 nr............. /.

Metodologia de acordare a ajutorului de inmormantare pentru beneficiarii
Legii nr.416/2001

Ajutorul de inmormantare poate fi acordat in cazul decesului persoanei singure 
beneficiare de ajutor social, precum §i !n cazul decesului unei persoane din familia beneficiarS. de 
ajutor social, daca persoana in cauza a fost luata in calcul la stabilirea cuantumului venitului 
minim garantat.

Ajutorul de inmormantare reglementat prin prezenta hotarare va fi acordat numai in cazul 
decesului unei persoane beneficiara de ajutor social conform Legii nr.416/2001 si aflata in plata 
la D.G.A.S.P.C. Sector 3 la data decesului.

Ajutorul de inmormantare se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, soful 
sau sofia supraviefuitor/supraviefuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mo§tenitorul in 
condifiile dreptului comun, sau, in lipsa acestuia, persoana care dovede§te ca a suportat 
cheltuielile cu inmormantarea.

Ajutorul de inmormantare se acorda pe baza de cerere insofita de urmStoarele acte, dupa
caz:

a) Cerfificatul de deces, in original §i copie;
b) Actul de identitate al solicitantului;
c) Acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relafia de rudenie cu decedatul sau, 

dupa caz, acte care atesta calitatea de mo^tenitor, tutore, curator;
d) Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea, in original ( chitante, facturi)

Cererea §i actele doveditoare prevazute mai sus se inregistreaza la sediul Direcfiei 
Generale de Asistenfa Sociala §i Protecfia Copilului Sector 3, dar nu mai tarziu de 3 luni de la 
data decesului. in termen de 5 zile de la primirea cererii D.G.A.S.P.C. Sector 3 va inainta 
Primarului sectorului 3 propunerea de acordare/respingere a solicitarii.

Directia Generaia de Asistenfa Sociala $i Protecfia Copilului Sector 3 va comunica 
solicitantului dispozifia primarului de acordare/respingere a ajutorului de inmormantare in 
termenele §i condifiile prevazute de Codul Administrativ.

Ajutorul de inmormantare se suporta din bugetul Direcfiei Generale de Asistenfa Sociala 
§i Protecfia Copilului Sector 3, capitolul ajutoare sociale.

Cuantumul ajutorului de inmormantare va fi de 1000 de lei.
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REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
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a proiectului de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de 
acordare a ajutorului de inmormantare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, 

aprobata prin HCLS 3 nr.41/28.04.2011

Conform prevederilor art. 28 alin. (4) $i (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile $i completarile ulterioare, precum $i a prevederilor art. 46 -48 din Normele 
Metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate prin HG nr.50/2011, primarii 
pot dispune acordarea unui ajutor, reprezentand o parte din cheltuielile cu Tnmormantarea, tn cazul 
decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de 
ajutor social.

Prin Hotararea nr. 41 din 28.04.2011, Consiliului Local Sector 3 a aprobat Metodologia de 
acordare a ajutorului de Inmormantare pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, cuantumul acestuia fiind 
stabilit la 500 lei.

Avand Tn vedere cre$terea inflatiei $i implicit al costurilor efectuate cu Tnhumarea persoanei 
decedate, prin prezentul proiect de hotarare se propune majorarea cuantumului ajutorului de 
Inmormantare de la 500 lei la 1000 de lei, celelalte prevederi ale metodologiei de acordare ramanand 
neschimbate.

Ajutorul se va acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, soful sau sofia 
supraviefuitor/supraviefuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mo$tenitorul In condifiile 
dreptului comun, sau, In lipsa acestuia, persoana care dovede$te ca a suportat cheltuielile cu 
mmormantarea.

Ajutoarele de Inmormantare urmeaza a fi acordate din bugetul alocat Direcfiei Generale de 
Asistenfa Sociala $i Protecfia Drepturilor Copilului Sector 3, cu destinafia "ajutoare sociale", In baza 
dispozifiei Primarului Sectorului 3.

Jinand cont de cele menfionate mai sus, precum $i de raportul de specialitate nr. 
17728/19.02.2020 al Direcfiei Generale de Asistenfa Sociala ?i Protecfia Copilului Sector 3, am inifiat 
prezentul proiect de hotarare, pe care II supun aprobarii Consiliului Local a I Sectorului 3.

Datele dumneavoastra person ale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul 
indeplinirii atribujiilor legale. Datele pot fi dezv&luite unor terji in baza unui temci legal justificat. Va putc(i exercita drepturile prevazute in 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata §i datata transmisa pe adresa Primariei Sector 3.

http://www.primarle3.ro
mailto:cabinetprimar@primsrif3.ro
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la proiectul de Hotardre privind m odificarea f i com pletarea Anexei nr. 1 
referitoare la M etodologia de acordare a ajutorului de inm orm antare pentru  

beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobata prin HCLS 3 nr.41 din 28.04.2011

D irectia G enerala de A sistenta Sociala si P ro tectia  Copilului Sector 3 are 

m isiunea de a asigura, la nivelul sectorului 3, ap licarea politic ilor publice fi 

strategiilor din dom eniul asistenfei sociale pe susfinerea categoriilor defavorizate 

(copii, persoane singure, persoane varstnice, persoane cu handicap etc.) com baterea 

saraciei fi riscului de excluziune sociala fi susfinerea fam iliei pe parcursul intregului 

ciclu de viata a m em brilor com unitafii sectorului 3.

Totodata, D irecfia Generala de A sistenfa Sociala si Protecfia Copilului Sector 3 

are rolul de a identifica nevoile individuate ate persoanelor provenite din grupuri 

v u ln e rab le  fi de a pune in aplicare m asuri fi politic i sociale prin  care sa sprijine 

membrii com unitafii locale beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, priv in d  

venitu l minim garantat.

In conform itate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim  

garantat, cu m odificarile fi com pletarile u lterioare, fam iliile fi persoanele singure au 

dreptul la un venit m inim  garantat ca forma de asistenfa sociala, venit care se asigura 

prin acordarea ajutorului social lunar, in condifiile prevazute de lege.

Sunt excluse de la p lata ajutorului social fam iliile/persoanele care defin in 

proprietate bunuri care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile 

fam iliale, in  accepfiunea legii.

A jutorul social se acorda proporfional cu venitul net pe cap de m em bra de 

fam ilie, venit in care sunt incluse fi veniturile potenfiale ce ar putea fi obfinute din 

valorificarea anum itor bunuri.

Totodata, in  conform itate cu art. 28 alin .(4) fi (5) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, prim arii pot dispune ca o parte din cheltu ielile cu inm orm antarea

http://www.dgaspc3.r0


persoanelor din fam iliile beneficiare de ajutor social sa fie asigurate din fondurile

alocate pentru plata ajutorului social.

Cuantum ul ajutorului de inm orm antare precum  §i m odalitatea de acordare, in 

bani sau in natura, vor fi s tab ilite  de fiecare consiliu  local in parte.

Prin ReferatuI n r .127475/12.12.2019 al D irecfiei ProtecfieSociala Sector 3, se 

propune m odificarea cuantum ului ajutorului de inm orm antare de la 500 de lei, la  1000 

de lei.

Propunem  ca ajutorul de inm orm antare sa fie acordat in bani, in  cuantum de 

1000 de lei.

A jutorul se va acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, soful sau 

sotia  supraviefuitor/supraviefuitoare, copilul, parintele, tu torele , curatorul, 

m oijtenitorul in condifiile dreptului comun, sau, in lipsa acestuia, persoana care 

dovede§te ca a suportat cheltuielile cu inmorm&ntarea.

A jutoarele de inmorm&ntare urm eaza a fi acordate din bugetul a locat Direcfiei 

G enerale de Asistenfa Sociala $i Protecfia D repturilor Copilului Sector 3, cu destinafia 

"ajutoare so c ia le”, in baza dispozifiei Prim arului sectorului 3.

J in an d  cont de realitafile econom ico-sociale prezente, de cre§terea gradului de 

inflafie, variafia ascendenta a prefurilor, scaderea puterii de cum parare, propunem  spre 

aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotardre privind m odificarea $i 

com pletarea Anexei nr. 1 referitoare la M etodologia de acordare a ajutorului de 

inmormantare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 , aprobata prin Hotararea  

C onsiliu lui Local Setor 3 nr.41 din 28.04.2011, prin cresterea cuantum ului 

ajutorului de inm orm antare de la 500 lei la 1000 de lei.

DIRECTIA ECONOMICA

DIREC
MIHAE

DIRECTIA JURIDICA, 
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA PROTECTIE SOCIALA, 
DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA CORLAN
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Conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim grantat, cu 
m odificarile si completarile ulterioare, in cazul decesului unei persoane din fam ilia 
beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, 
primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu 
inmormantarea. Ajutorul se acorda unei singure persoane care poate fi dupa caz, sotul 
supraviejuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mo§tenitorul in condifiile dreptului 
comun, sau in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu 
inmormantarea. Fondurile necesare pentru plata acestui ajutor se suporta din bugetul 
local.

Avand in vedere prevederile legii m e lio ra te  anterior, va adresam rugamintea de a 
elabora proiectul unei hotarari de consiliu privind majorarea cuantumului ajutorului de 
inmormantare de 500 de lei stabilit prin HCL nr. 41/28.04.2011, la valoarea de 1000 de 
lei.

Aceasta majorare se impune datorita cre^terii nivelului inflafiei §i im plicit al 
costurilor efectuate cu inhumarea persoanei decedate.

Cu muljumiri pentru colaborare,

§EF SER VICIU 
MARIA VOLINTIRU

http://www.dgaspg.ro
mailto:0ffice@dgaspc3.ro
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Stim ate D om nule Primar,
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data ...:

SECTOR 3
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In conformitate cu prevederile art. 139 alin.l si art. 166 alin. 2 lit. p) din Ordonanta de urgenta 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, va rugam sa ne 

sprijinjti in introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotarare

privind modificarea fi completarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de acordare a 

ajutorului de inmormantare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobata prin HCLS 3 

nr .41 din 28.04.2011

tn acest sens, va maintain proiectul de hotarare la care facem referire mai sus si raportul 

de specialitate al Direcfiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3.

Va m ultum im  pen tru  sprijinul acordat,

DIRECTOR GENERAL, 

MIHAELA

http://www.dgaspc3.ro
mailto:0fBce@dgaspc3.ro

