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Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Ajutoare de urgență pentru 493 de familii afectate de incendii, inundații și alunecări de teren, accidente și probleme grave de sănătate, 7 martie 2018

Comunicat de presă
Ajutoare de urgență pentru 493 de familii afectate de incendii, inundații și alunecări de teren, accidente și probleme
grave de sănătate
Guvernul a aprobat, astăzi, printr-o hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 1.517.900lei, pentru
sprijinirea a 493 de familii și persoane singure afectate deincendii, fenomene hidrometeorologice periculoase și alunecări de
teren, accidente, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială
Actul normativ prevede că ajutoarele de urgență vor fi acordate astfel:
227.000 lei pentru 57 familii și persoane singuredin județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău,
Caraș-Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu,
Teleorman, Vâlcea, Vrancea și municipiul București, care se află în situații de necesitate cauzate deincendii;
69.500 lei pentru 25 familii și persoane singuredin județele Alba, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Neamț, Prahova,
Sălaj și Vaslui, aflate în situații de necesitate cauzate defenomene hidrometeorologice periculoase și alunecări
de teren;
44.000 lei pentru 3 familii din județele Hunedoara și Neamț, care se află în situații de necesitate cauzate
deaccidente;
1.177.400 lei pentru408 familii și persoane singure din județele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov,
Brăila, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov,
Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București, care se
confruntă cu situații deosebite cauzate de starea gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de
excluziune socială.
Beneficiarii ajutoarelor de urgență au fost identificați prin anchetele sociale realizate de agențiile județene pentru plăți și
inspecție socială și a municipiului București. Aceste ajutoare se suportă din bugetul alocatMinisterului Muncii și Justiției
Sociale.
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