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SITUATIILE DEOSEBITE PENTRU CARE SE VOR ACORDA 

AJUTOARE DE URGENTA DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI 

DANESTI 

 

   

 

 

-.Distrugerea sau degradarea unor bunuri provenite din calamnitati naturale 

si incendii independente de proprietar cum ar fi casa, in functie de gravitatea 

acestora si in raport cu notele de constatare intocmite de serviciul voluntar 

pentru situatii de urgenta din care sa rezulte incendiul sau calamnitatea 

naturala. 

Ajutorul se acorda pentru bunurile imobile care se afla pe raza comunei 

Danesti  a carui proprietar  are domiciliu  in comuna Danesti si care nu au 

alte imobile in proprietate.  

- In cazul bolnavilor cronici sau cu boli incurabile provenite din familii care 

nu au venituri sau   venitul net ( pe familie) nu depaseste 1,5 salariu minim 

pe economie, 

 In situatii de boala se acorda ajutoare pentru : interventii chirurgicale, 

medicamente, materiale sanitare ale caror costuri nu sunt acoperite sau 

compensate partial de asigurarile sociale de sanatate. 

 -. In cazul decesului persoanei singure care nu a realizat venituri si nu 

a avut  asigurate contributiile la  fondul asigurarilor sociale, urmasii , 

apartinatori sau o alta persoana  care a asigurat  serviciilor funerare neputand 

beneficia de  ajutor pentru inmormantare din partea altor institutii cu 

conditia prezentarii documentelor justificative in original care sa reflecte 

cheltuielile facute cu acesta ocazie. 

 In acest caz primarul poate acorda ajutorul de urgenta  persoanelor   care au 

sigurat serviciile ( inmormantarea)indiferent de domiciliul acestora cu 

conditia ca persoana decedata sa fi avut la data decesului  domiciliul  in 

comuna Danesti judetul Gorj. 



- Decesul ambilor părinți ai copiilor minori 

- Ajutoarele de înmormântare pentru beneficiarii Lg. 416/2001 privind 

venitul minim garantat 

- Situația persoanelor singure care nu își pot permite efectuarea unor 

cheltuieli necesare asigurării unui minim de existenta și al căror nivel 

de trai se află sub nivelul minim de existență 

- Cazurile sociale pentru depășirea situațiilor de criză determinate de 

situațiile de urgență 

- Susținerea  copiilor talentați în vederea participării la concursuri, 

olimpiade etc și care provin din medii defavorizate 

 

 

In toate aceste situatii acordarea ajutorului de urgenta se va face in baza unui 

referat al compartimentului de specialitate  si a anchetei sociale. 
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