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Nr.

/SBAS/

Către: Instituția Prefectului- județul Galați
Ref:
informare cu privire la situația ajutoarelor de urgență acordate de către Guvernul
României conform prevederilor H.G. nr.365/2019, persoanelor afectate de calamitățile naturale
din luna iunie 2019.

Familiile și persoanele singure afectate de inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice
deosebite, prin pierderea sau deteriorarea locuinței, a bunurilor de folosință îndelungată și a culturilor
pentru care au depus efort, sunt supuse riscului de excluziune socială, majoritatea neavând nici
venituri suficiente pentru refacerea gospodăriilor distruse, fapt pentru care este necesară intervenția
și sprijinirea acestora prin acordarea de ajutoare de urgență.
Guvernul României a acordat mereu ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii
de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii
deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială,
potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile și completarile
ulterioare, art. 28 1.
Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria
răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţite de actele doveditoare, care se
depune la A.J.P.I.S. Galați, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiei de
necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.
Aceasta procedură necesită timp pentru efectuarea anchetelor sociale și certificarea riscului de
excluziune, astfel că din momentul producerii situației de necesitate și primirea efectivă a ajutorului
de urgență trece o anumita perioada de timp (3-6 luni), perioadă în care familia este expusă riscului de
marginalizare socială.
Conform previziunilor meteorologice, în cursul anului 2019 se vor produce inundații și fenomene
meteorologice deosebite, fapt deja înregistrat prin apariția tornadelor (ex. județele Călărași și
Ialomița) și căderilor masive de ploi și grindină în aproape toate județele țării.
Multe familii sau persoane singure rămân fără locuință, bunuri uzuale și de folosință îndelungată, fără
animalele și păsările din gospodării, în consecință fără elementele necesare traiului zilnic.
Ținând cont de gravitatea fenomenelor, de dificultățile de acces în localități, dar și de situația
deosebită în care se află familiile și persoanele singure din zonele afectate, prin
H.G nr.
365/03.06.2019 Guvernului vine în sprijinul acestora și reglementează următoarele aspecte:
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- prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificările și
completările ulterioare, pentru acordarea acestor ajutoare de urgență nu este necesară completarea
unei cereri de către familia/persoana afectată de inundații și nici efectuarea anchetei sociale;
-ajutoarele de urgență nominale se aprobă, prin notă, de către ministrul muncii și justiției sociale pe
bază de borderouri întocmite de către agențiile pentru plăți și inspecție socială din județele, respectiv
municipiul București, unde s-au produs inundații, alunecări de teren și fenomene meteorologice
deosebite, cu sprijinul inspectoratelor județene pentru situații de urgență. Borderourile se avizează de
primarii localităților afectate și de prefecți;
- gradul de distrugere sau deteriorare este estimat cu ocazia evaluărilor realizate de către
inspectoratul pentru situații de urgență/comitetul pentru situații de urgență, organizate în condițiile
O.G. nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru
situații de urgență:
- sumele individuale se stabilesc în cuantumul prevăzut de prezenta hotărâre a Guvernului, astfel:
a) câte 3000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căroro locuințe și/sau bunuri de folosință
îndelungată au fost afectate în proporție de peste 90%;
b) câte 2000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căroro locuințe și/sau bunuri de folosință
îndelungată au fost afectate în proporție cuprinsă între 50% și 90% inclusiv;
c)câte 2000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căroro locuințe și/sau bunuri de folosință
îndelungată au fost afectate în proporție de până la 50% exclusiv;
- plata ajutorului de urgență se va putea efectua atât în numerar, direct titularului, cât și în cont
bancar, caz în care titularul își va exprima opțiunea în scris pe baza unei declarații pe propria
răspundere.
Avantajul acordării ajutoarelor de urgență pentru situații de necesitate cauzate de inundații, alunecări
de teren și fenomene meteorologice deosebite, indiferent de momentul în care acestea se vor produce
pe parcursul anului 2019, va asigura sprijinirea promptă a populației pe parcursul anului 2019 și va
facilita combaterea rapidă a riscului de excluziune socială a celor afectați.
Trebuie menționat că ajutoarele se acordă persoanele singure și familiilor pentru care s-au
înregistrat în cazul locuințelor în care acestea trăiesc efectiv, indiferent de regimul juridic al
deținerii acestora și sunt destinate achiziţionării de alimente, medicamente, îmbrăcăminte sau alte
produse de primă urgenţă ori bunuri de folosință îndelungată necesare persoanelor din familiile
afectate de inundaţii,
La nivelul județului Galați, în urma Proceselor verbale intocmite cu ocazia evaluării locuințelor
afectate de fenomenele hidrometeorologice produse în luna iunie 2019 s-a constatat că a fost afectat
un număr de 234 locuințe, situația pe UAT-uri fiind următoarea:
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- Negrilesti – 2 locuințe;
- Matca – 5 locuințe;
- Ivești – 13 locuințe;
- Liești – 2 locuințe;
- Rădești – 1 locuință;
- Foltești – 1 locuință;
- Drăgușeni – 1 locuință;
- Ghidigeni – 1 locuință;
- Schela – 5 gospodării din care 4 locuințe și 1 anexă,
- Corod – 203 gospodării din care 134 locuințe, și 69 de anexe gospodărești.
În urma verificării persoanelor respective în aplicația electronică PATRIMVEN și analizarea situației de
către primăriile în a cărei rază teritorială locuiesc persoanele și familiile afectate, s-au întocmit
borderourile centralizatoare cu titularii ajutoarelor de urgență, astfel:
- Negrilesti – 2 beneficiari;
- Ivești – 12 beneficiari;
- Liești – 2 beneficiari;
- Rădești – 1 beneficiar;
- Foltești – 1 beneficiar;
- Drăgușeni – 1 beneficiar;
- Ghidigeni – 1 beneficiar;
- Schela – 4 beneficiari;
- Corod – 118 beneficiari Total -142 beneficiari.
Nu s-a propus acordarea ajutorului de urgență pentru un număr de 92 persoane, motivele fiind variate:
erau afectate numai anexele gospodărești, nu se află în situație de risc de marginalizare, locuința
afectată nu este locuința în care trăiesc efectiv, având locuințe și în alte localități.
Borderourile centralizatoare au fost transmise la ANPIS pentru aprobare în 3 tranșe iar până în prezent
s-a aprobat acordarea ajutorului de urgență pentru un număr de 134 persoane, ajutoarele fiind în curs
de achitare.
Din cele 134 de persoane, 85 au optat pentru plata ajutorului în cont curent.

Director Executiv,
Ing. Răzvan Corneliu Avram
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Insp. Grecu-Lapusneanu Gica
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