Anexa 1
LA HOT. NR..................
CRITERII PROPRII
privind acordarea unor ajutoare financiare familiilor,
persoanelor cu probleme de sănătate și asociațiilor de pensionari
Programul ”PRO Social”
Ajutorul financiar se acordă familiilor şi persoanelor singure defavorizate, cu
domiciliul în judeţul Argeş, în limita bugetului disponibil, care se află în una din următoarele
situaţii:
a) au probleme deosebite de sănătate, dovedite cu acte medicale eliberate de medicul
specialist;
b) au nevoie de medicamente, transport în vederea efectuării de tratamente medicale,
intervenţii chirurgicale şi ale căror costuri nu sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale de
sănătate;
c) pensionari singuri, familii de pensionari fără susţinători legali sau pensionari cu
venituri de până la 500 de lei (pensionarii din cadrul asociațiilor pot primi sprijin financiar o
singură dată în cursul unui an calendaristic);
d) persoane orfane de ambii părinţi, cu vârsta sub 26 ani, care urmează o formă de
învăţământ, rămaşi singuri în gospodăria familială;
e) persoanelor singure sau familiilor defavorizate, cu ocazia sărbătorilor religioase.
Acte necesare întocmirii dosarului:
• cererea solicitantului;
• acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (BI, CI, Certificat de Naștere);
• copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• certificat de deces (dacă este cazul);
• adeverinţă de venit eliberată de angajator, cupon de pensie, cupon de alocație etc.;
• adeverință eliberată de către Administrația Financiară din care să rezulte veniturile
din activități independente, din activitățile agricole, din investiții, precum și veniturile din alte
surse;
• actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator (dacă este
cazul);
• anchetă socială eliberată de Compartimentul Asistență Socială din cadrul
Primăriei de domiciliu pentru petenții din localitățile județului, iar pentru solicitanții din
municipiul Pitești ancheta socială va fi efectuată de Compartimentul Servicii Sociale din
cadrul Consiliului Județean Argeș;
• extras de cont (dacă este cazul);
• acte medicale doveditoare ale stării de sănătate pentru atestarea diagnosticului
(bilet de internare - externare din spital, certificat de încadrare în grad de handicap, decizii
asupra capacității de muncă, rețete sau tratamente prescrise de medicul specialist, scrisoare
medicală eliberată de medicul de specialitate etc.);
• orice act care se consideră a fi necesar pentru acordarea sprijinului financiar;

• declaraţie tip pe propria răspundere privind justificarea sumei primite.
Pentru justificarea sumei acordate se vor prezenta facturi/bonuri fiscale: farmacie,
carburant, dispozitive medicale, bilete de avion; facturi și chitanțe eliberate de clinici de
specialitate etc.
Pentru asociațiile de pensionari, care solicită sprijin financiar pentru membri
asociației cu venituri mai mici de 500 lei, se vor prezenta:
• solicitarea din partea asociației;
• actul constitutiv al asociației;
• statutul asociației.
Pentru justificarea sumei acordate se vor prezenta: un tabel cu beneficiarii,
semnăturile acestora, precum și cupoanele de pensie.
Dosarele pentru acordarea sprijinului financiar se depun la Registratura Consiliului
Județean Argeș și vor fi analizate de o comisie constituită prin dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Argeș.

Nr.
crt.

Criteriu

1

Efectuarea de intervenții chirurgicale, cu costuri
ridicate, dovedite cu acte medicale de specialitate,
persoanelor cu venituri mici.
Efectuarea de investigații și tratamente în clinici
specializate, dovedite cu acte medicale de
specialitate, persoanelor cu venituri mici.
Cumpărarea medicamentelor pentru persoanele cu
probleme grave de sănătate care necesită
tratamente medicale de lungă durată, și care se
află în imposibilitatea de a-și achiziționa
medicamente sau dispozitive medicale necesare
datorită lipsei sau insuficienței veniturilor pe care
le realizează.
Acordarea sprijinului financiar pensionarilor din
cadrul asociaților din județ cu venituri mici - o
singură dată în cursul unui an calendaristic

2

3

4

Cuantum
maxim
(lei)
3.000

2.000

1.000

30 lei/persoană

Anexa 2
LA HOT. NR.......................
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Analiza Solicitărilor
privind Acordarea de Sprijin Financiar

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1 Comisia pentru Analiza Solicitărilor privind Acordarea de Sprijin Financiar,
denumită în continuare Comisie, este un organism de lucru al instituţiei Consiliului Judeţean
Argeş.
Art. 2 Scopul Comisiei este acela de a analiza solicitările privind acordarea de sprijin
financiar, contribuind astfel la îmbunătăţirea stării de sănătate, ameliorarea condiţiilor de viaţă
ale cetăţenilor, s.a.
Art. 3 Rolul Comisiei este de a analiza, verifica şi de a propune sumele ce vor fi
acordate solicitanților, din judeţ, cu probleme de sănătate, și după caz, încheierea de
protocoale de colaborare pentru solicitările primite din partea asociațiilor de pensionari.
Art. 4 Comisia are criterii proprii de analiză și selecție a cererilor adresate.
Art. 5 Comisia îşi va desfăşura activitatea pe durata valabilităţii Dispoziţiei de
constituire.
Capitolul II. Structura organizatorică
Art. 6 Comisia este alcătuită din 5 membri: un coordonator, 3 membri și un secretar,
nominalizați prin dispoziția președintelui consiliului județean.
Art. 7 Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii:
- la cererea membrului respectiv, cu motivarea cererii;
- în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.
Art. 8 Activitatea desfăşurată de membrii comisiei constituie sarcini de serviciu şi nu
beneficiază de nici un supliment financiar.
Capitolul III. Atribuţiile Comisiei
Art. 9 Comisia are următoarele atribuţii generale:
a) primeşte şi analizează cererile solicitanţilor;
b) verifică dacă solicitările formulate de către petenţi se încadrează în Criteriile proprii
de acordare a sprijinului financiar;
c) propune spre aprobarea plenului consiliului județean inițierea proiectului de
hotărâre cu sumele ce vor fi repartizate;
d) propune încheierea protocoalelor de colaborare, o singură dată în cursul unui an
calendaristic, între judeţul Argeş și asociațiile de pensionari care solicită sprijin financiar
pentru membrii asociațiilor cu venituri mai mici de 500 lei.
e) formulează răspuns pentru cererile nefondate;
f) primește rapoartele de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar;
g) cooperează cu diverse instituţii şi servicii publice deconcentrate sau de interes
judeţean şi local în vederea soluţionării cererilor petenţilor.

Capitolul IV. Funcţionarea Comisiei
Art. 10
(1) Şedinţele comisiei sunt conduse de către coordonator, care va asigura convocarea
membrilor comisiei cu cel puţin 3 zile înaintea datei şedinţei.
(2) În activitatea desfăşurată, Comisia adoptă hotărâri valabil exprimate cu cel putin
două treimi din numărul membrilor.
(3) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
Dispoziţii finale
Art.11 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat
şi îmbunătăţit pe parcursul activităţii comisiei.
Art.12 Dispoziţiile regulamentului de faţă nu contravin prevederilor Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Argeş.

