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SITUAŢII DEOSEBITE 

PENTRU CARE SE POT ACORDA AJUTOARE DE URGENŢĂ 
 
 

 Primarul municipiului Roman poate dispune acordare unor ajutoare de urgenţă 
pentru următoarele situaţii deosebite: 

1. Internări, investigaţii,  intervenţii chirurgicale la spitalul municipal sau clinici 
din altă localitate; 

2. Procurarea de medicamente pe bază de reţete compensate sau a celor de valori 
mari dacă procurarea lor este imposibilă din motive obiective(epuizare fonduri 
farmacii, venituri insuficiente etc; 

3.  Beneficierea de burse de studiu în străinătate în cazul studenţilor care provin 
din familii cu venituri insuficiente; 

4. Decesul unui membru al familiei(soţ/soţie/copil/frate/soră/mamă/tată/sau orice 
altă rudă care domicilia şi /sau locuia efectiv cu solicitantul; 

5. O persoană  suportă benevol cheltuielile de înmormântare în cazul decesului 
unei persoane care nu are susţinători legali; 

6. Pentru procurarea de lemne de foc pentru persoane vârstnice care nu sunt 
beneficiare de ajutor social şi care nu primesc ajutor pentru încălzirea locuinţei 
de la stat; 

7. Achitarea unor debite/chirii/penalităţi/majorări/taxe/impozite către furnizorii de 
utilităţi sau către asociaţia de locatari sau instituţii care le percep în situaţii de 
incapacitate financiară obiectivă; 

8. Pentru procurarea de echipamente medicale în situaţia unor persoane cu 
dizabilităţi (proteze, cărucioare medicale, etc); 

9.  În situaţia persoanelor care au efectuat pedepse privative de libertate şi care fac 
dovada că au avut ultimul domiciliu pe raza municipiului Roman şi se află în 
situaţie temporară de dificultate financiară şi locativă; 

10.  Pentru prevenirea separării copilului de familia naturală; 
11.  În cazul persoanelor care nu realizează nici un fel de venit şi care nu sunt 

beneficiare de ajutor social pentru depăşirea temporară a unei situaţii de 
imposibilitate financiară obiectivă; 

12.  În cazuri de violenţă domestică;  
13.  Pentru familii cu copii în vederea acoperirii unor cheltuieli cu şcolarizarea 

acestora; 
14.  Pentru acoperirea minimului  necesar de alimente în perioada sărbătorilor 

tradiţionale (paşte, crăciun, anul nou); 
 


