
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Domnica TOADER, în vederea reconstruirii 

locuinţei distruse în urma incendiului produs în data de 5 octombrie 2018 
 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit.b) din legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
          analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.28 alin.(2) și(5) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b) art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborat alin. (6) lit. a), pct.2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 41, 43 și 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.50/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
d) 15, alin.1 teza a II-a din Legea finanțelor publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e)Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările ulterioare,  
f)Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

     luând act de : 
a) cererea formulată de domnul Nicolae TACHE, fiul doamnei Domnica TOADER, înregistrată sub 
nr.7932 din 9 octombrie 2018 și constatările din procesul-verbal de intervenție nr.150 din 5 octombrie 
2018 elaborat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova – Subunitatea detașamentul 
Câmpina; 
b) ancheta socială efectuată de compartimentul de asistență socială, înregistrată sub nr.7947 din 10 
octombrie 2018; 

    ținând cont de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.7978/10.10.2018; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 7979/10.102018; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local al comunei Cornu; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1.- Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în natură familiei doamnei Domnica 

TOADER domiciliată în comuna Cornu, satul Cornu de jos, strada Topșenilor, nr. nou 33, constând în 
materiale de construcție în valoare de maxim 15.000 lei, necesare reconstruirii locuinței distruse în urma 
incendiului din data de 5 octombrie 2018 . 

 
Art.2.-  Ajutorul de urgență aprobat la art.1. se suportă din bugetul local al comunei Cornu. 
 
Art.3.- (1)Primarul comunei Cornu prin aparatul său de specialitate aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
             (2) Materialele de construcție se achiziționează de către compartimentul achiziții 

publice, în regim de urgență, în baza unui deviz cantitativ și financiar elaborat de un specialist 
proiectant.  
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             (3) Materialele de construcție se transportă la locuința beneficiarului și se vor preda 
acestuia pe bază de proces-verbal de predare-primire. 
                          (4) Justificarea utilizării sumei prevăzută la Art. 1 din prezenta hotărâre, se efectuează 
în conformitate cu prevederile legale. 
 

Art.4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Doamnei Alina NISTORICĂ, director executiv, 
- Doamnei Domnica TOADER, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicoleta STOIAN 
                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                     Daniela IANCU 

Cornu, 30 octombrie 2018 
Nr. 54 
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REFERAT DE APROBARE 
 

proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Domnica 
TOADER, în vederea reconstruirii locuinţei distruse în urma incendiului produs în data de 5 

octombrie 2018 
 

Potrivit art.36 (2), lit. d) coroborat alin. (6) lit. a), pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliului local are atribuţii în a asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.  

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 următoarele 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 5.10.2018, la imobilul situat în str. Topșenilor nr. 33(nr.vechi 1197), 
proprietatea familiei Toader Domnica, s-a produs un incendiu datorat unor scântei de la soba de 
încălzit care avea un coș de fum neprotejat termic. Conform procesului-verbal de intervenție nr. 
150/5.10.2018, a echipajulului de pompieri solicitat prin serviciul de urgență 112, care s-a deplasat la 
fața locului pentru stingerea incendiului, incendiul produs a distrus în totalitate acoperișul casei și 
tavanele, a distrus în mare parte pereții, tâmplăria, mobilierul, aparatele de uz casnic și gospodăresc, 16 
tone de fân, 4 mc.lemn pentru încălzirea locuinței, 200 kg cereale, haine, încălțăminte, acte și 
documente personale. Majoritatea obiectelor din locuință au ars, s-au topit sau afumat, fără a putea fi 
recuperate. În imobil locuiau trei persoane: mama văduvă în vârstă de 84 ani Toader Domnica 
(persoană cu handicap grav) și doi copii majori, Toader Liana Gabriela, 46 ani, persoană cu handicap 
grav și Tache Nicolae, 55 ani, asistent personal al persoanei cu handicap grav. Ca urmare a  
incendiului întreaga familie  a suferit o traumă, iar din punct de vedere material sunt în imposibilitatea 
financiară de a suporta reconstruirea locuinței într-un timp foarte scurt, ținând cont de faptul că se 
apropie sezonul rece cu vânt, ploi și ninsori. 

Cu cererea înregistrată sub nr.7932/10.10.2018, domnul Tache Nicolae a depus cerere de 
acordare a unui ajutor de urgență în vederea reconstririi locuinței distruse în incendiu. Am trimis la 
fața locului o echipă formată din viceprimar, secretarul comunei, inspector de urbanism și inspectorul 
de asistență socială, pentru a evalua pagubele produse și  lua de urgență măsuri de sprijin a persoanelor 
afectate de incendiu. S-a constatat că locuința formată din 2 dormitoare, bucătărie, cămară și hol este 
distrusă în cea mai mare parte. Persoanele din locuință au fost evacuate și se află în prezent într-o 
anexă a locuinței familiei Botezatu Gheorghe, care le-a pus la dispoziție o cameră mobilată, cu două 
paturi și sobă, inclusiv lemne pentru încălzit. Măicuțele de la mănăstirea situată în imediata vecinătate 
le asigură hrana zilnică.  

Am dispus elaborarea unei documentații tehnice pentru reconstruirea locuinței pe același 
amplasament și cu aceleași dimensiuni ca cea distrusă, precum și o listă de cantități de materiale pentru 
a înecepe reconstruirea în cel mai scurt timp. Lista cu materialele necesare și schițele cu imobilul ce va 
fi construit se află anexate prezentului referat.  



Funcționarii din aparatul de specialitate al primarului au întocmit un dosar pe care l-au depus la 
Agenția Județeană de prestații Sociale Prahova, în scopul obținerii unui ajutor de urgență și din partea 
guvernului. Sperăm că fondurile ce vor fi alocate de la guvern să acopere o parte din cheltuielile de 
manoperă iar costurile cu materiale de construcții urmând a fi suportate de la bugetul local. Ajutoarele 
primite din fonduri publice trebuie să fie complementare, adică să acopere costuri și cheltuieli diferite, 
dar scopul final să fie același. 

Sperăm că locuitorii comunei Cornu vor contribui și ei financiar și material la rezolvarea 
situației în care se află familia, întrucât ajutoarele de urgență nu vor acoperi toate costurile necesare 
edificării locuinței, realizării instalațiilor și utilităților, precum și dotarea cu mobilier, apartură, etc. 

 Dosarul întocmit de compartimentul de asistență socială în vederea acordării ajutorului de 
urgență conține documente doveditoare privind starea de sănătate a celor două persoane cu dizabilități 
din familia Toader, înscrisuri și material foto, ancheta socială, precum și cererea prin care se solicită 
sprijin autorităților locale pentru acordarea unui ajutor de urgență. 

Având în vedere temeiurile juridice prezentate anterior, procesul-verbal de intervenţie întocmit 
de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ Detașamentul de Pompieri Câmpina şi ancheta 
socială întocmită la faţa locului de către colectivul de sprijin și asistenţă socială, am inițiat proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Domnica TOADER, în 
vederea reconstruirii locuinţei distruse în urma incendiului produs în data de 5 octombrie 2018 
în temeiul prerogativelor conferite de prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

 
Primar, 

Cornel Nanu 
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 RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei 
Domnica TOADER, în vederea reconstruirii locuinţei distruse în urma incendiului produs în 

data de 5 octombrie 2018 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cornu, domnul Cornel NANU am 
constatat următoarele: 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 
În seara zilei de 5.10.2018, la imobilul situat în str. Topșenilor nr. 33(nr.vechi 1197), 

proprietatea familiei Toader Domnica, s-a produs un incendiu datorat unor scântei de la soba de 
încălzit care avea un coș de fum neprotejat termic. Conform procesului-verbal de intervenție nr. 
150/5.10.2018, a echipajulului de pompieri solicitat prin serviciul de urgență 112, care s-a deplasat la 
fața locului pentru stingerea incendiului, incendiul produs a distrus în totalitate acoperișul casei și 
tavanele, a distrus în mare parte pereții, tâmplăria, mobilierul, aparatele de uz casnic și gospodăresc, 16 
tone de fân, 4 mc.lemn pentru încălzirea locuinței, 200 kg cereale, haine, încălțăminte, acte și 
documente personale. Majoritatea obiectelor din locuință au ars, s-au topit sau afumat, fără a putea fi 
recuperate. În imobil locuiau trei persoane: mama văduvă în vârstă de 84 ani Toader Domnica 
(persoană cu handicap grav) și doi copii majori, Toader Liana Gabriela, 46 ani, persoană cu handicap 
grav și Tache Nicolae, 55 ani, asistent personal al persoanei cu handicap grav. Ca urmare a  
incendiului întreaga familie  a suferit o traumă, iar din punct de vedere material sunt în imposibilitatea 
financiară de a suporta reconstruirea locuinței într-un timp foarte scurt, ținând cont de faptul că se 
apropie sezonul rece cu vânt, ploi și ninsori. 

Cu cererea înregistrată sub nr.7932/10.10.2018, domnul Tache Nicolae a depus cerere de 
acordare a unui ajutor de urgență în vederea reconstririi locuinței distruse în incendiu. O echipă 
formată din viceprimar, secretarul comunei, inspector de urbanism și inspectorul de asistență socială, 
s-a deplasat la fața locului pentru a evalua pagubele produse și  lua de urgență măsuri de sprijin a 
persoanelor afectate de incendiu. S-a constatat că locuința formată din 2 dormitoare, bucătărie, cămară 
și hol este distrusă în cea mai mare parte. Persoanele din locuință au fost evacuate și se află în prezent 
într-o anexă a locuinței familiei Botezatu Gheorghe, care le-a pus la dispoziție o cameră mobilată, cu 
două paturi și sobă, inclusiv lemne pentru încălzit. Măicuțele de la mănăstirea situată în imediata 
vecinătate le asigură hrana zilnică. Funcționarii din aparatul de specialitate al primarului au întocmit un 
dosar pe care l-au depus la Agenția Județeană de prestații Sociale Prahova, în scopul obținerii unui 
ajutor de urgență și din partea guvernului. Fondurile ce vor fi alocate de la guvern sunt destinate să 
acopere o parte din cheltuielile de manoperă iar costurile cu materiale de construcții urmând a fi 
suportate de la bugetul local. Ajutoarele primite din fonduri publice trebuie să fie complementare, 
adică să acopere costuri și cheltuieli diferite, dar scopul final să fie același. 

Primarul comunei a dispus elaborarea unei documentații tehnice pentru reconstruirea locuinței 
pe același amplasament și cu aceleași dimensiuni ca cea distrusă, precum și o listă de cantități de 
materiale pentru a înecepe reconstruirea în cel mai scurt timp. Lista cu materialele necesare și schițele 
cu imobilul ce va fi construit se află anexate proiectului de hotărâre.  

Dosarul întocmit de compartimentul de asistență socială în vederea acordării ajutorului de 
urgență conține documente doveditoare privind starea de sănătate a celor două persoane cu dizabilități 
din familia Toader, înscrisuri și material foto, ancheta socială, precum și cererea prin care se solicită 
sprijin autorităților locale pentru acordarea unui ajutor de urgență. 

 



Legalitatea proiectului: 
Cadrul legislativ incident, referitor la problematica ajutoarelor de urgență ce pot fi acordate din 

bugetul local:  
a)art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborat alin. (6) lit. a), pct.2 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora Consiliului local are 
atribuţii în a asigura, potrivit competentelor sale și în condițile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.  
b) art.28 alin.(2) și(5) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare care stipulează: Primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și 
persoanelor care se află in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, 
accidentelor, precum si pentru alte situatii deosebite stabilite prin hotarare a consiliului local 
c) art. 41, 43 și 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.50/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform cărora: 
   Art. 41. - Primarul poate acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in 
situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si pentru alte 
situatii deosebite stabilite prin hotarare a consiliului local. 
     Art. 43. - Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevazute la art. 41 se suporta 
din bugetele locale. 
   Art. 44. - Ajutoarele de urgenta prevazute la art. 41 se pot acorda in bani si/sau in natura. 
d) 15, alin.1 teza a II-a din Legea finanțelor publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, care stipulează că Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea 
persoanelor fizice aflate în situație de extremă dioficultate, prin alocarea de sume din fondul de 
rezervă bugetară al bugetului local. 
e)Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările ulterioare,  
f)Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Concluzii: 
Proiectul de hotărâre privind privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei 

Domnica TOADER, în vederea reconstruirii locuinţei distruse în urma incendiului produs în 
data de 5 octombrie 2018  se încadrează în prevederile legale în vigoare, motiv pentru care  
propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 
                                                                            Director executiv, 

             Alina NISTORICĂ 
                                                                   
 

Inspector urbanism,                                    Inspector asistență socială, 
Mihaela CHIRIAC                                            Tiberiu BEJAN 
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