t-

,

.iJ:A

'i!L

3!)(,

I

::-:-,

REGUTAMENT CONSOTIDAT PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE MATERIATE - MEMBRI

DIN FONDUL SOCIAT CULTURAI- AL UCMR-ADA

in conformitate cu dispozitiile art. 6.6 Si art.7.L.4 lit. d) din Statutul

UCMR-ADA, Adunarile
Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA, intrunite in sedinlele din data de 24 martie 2016 si

din data de 29.03.2018 au adoptat prin Hotararile nr.IO/24.O3.20\6 si
modificari ale Regulamentului privind acordarea de ajutoare materiale
Social Cultural

al

UCMR-ADA adoptat

nr.1Ol29.03.2018

- membri din Fondul

prin Hotararea nr.3/19.03.2015 de catre Adunarea

Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA.
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Dispozilii generale

Art. 1 Obiectul prezentului Regulament ll constituie stabilirea unor criterii de acordare
de citre UCMR-ADA c;tre membrii sii a unor ajutoare materiale potrivit dispoziliilor art. 6.6 lit.
d) $i lit. e) din statutul UCMR-ADA.
Art, 2 in conformitate cu prevederile art. 5.6 lit. d) pi lit. e) din Statutul sdu, UCMR-ADA
poate acorda membrilor s5l Si urmatoarele categorii de aiutoare materiale:

a)

ajutor de inmormentare nerambursabil;

b)

ajutor de boald nerambursabil;

c)

ajutor material social nerambursabil;

d)

imprumut fari dob6ndi rambursabil in termen de un an;

II.

AJUTOR DE INMORMANTARE

Art. 3 (1) Ajutorul de inmormantare se acordi in cazul decesului unui membru al UCMRADA, la solicitarea unui membru al familiei, mogtenitorului acestuia ori persoanei care se
ingrijette de inmormantarea membrului UCMR-ADA decedat.
(2) Cuantumul ajutorului de inmormantare in cazul decesului unui membru al UCMRADA este in sumi fixd de 2.500 lei pi se acordd numai dup5 depunerea documentelor
menlionate la alineatul (3) al prezentului articol .

(3) Pentru acordarea ajutorului de inmormintare, solicitantul trebuie sd depuni

la

UCMR-ADA:

-o

solicitare semnatd de acordare a ajutorului de inmorm6ntare, care si cuprindS:
numele ti prenumele membrului decedat al UCMR-ADA, datele de identificare si calitatea
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solicitantului (membru al familiei, moftenitor sau persoani care se ingrijegte de inmorm6ntarea
membrului decedat al UCMR-ADA),
- o copie a

buletinului/c;rlii de identitatate

a solicitantulu;,

- copia certificatului de deces certificatd de solicitant pentru conformitate cu originalul;

(4) Ajutoarele de inmormentare se acordd numai pentru cereri depuse la UCMR-ADA in

termen de cel mult 3 (trei) luni de la data decesului membrului UcMR-ADA.

Art. 4 (1) cererile de acordare a ajutorului de inmormantare se depun la Registratura
Generald UCMR-ADA Intr;ri ti se inainteazS Comisiei Social Culturale din cadrul UCMR-ADA
pentru a fi analizate gi avizate.
(2) Avizul Comisiei Social culturale din cadrul UCMR-ADA are rol consultativ pentru
Decizia Consiliului Director al UCMR-ADA care trebuie si dezbatd cererea intr-o gedint; a
acestuta.

Art, 5 (1) Dupi acordarea unui aviz pozitiv sau negativ al Comisiei social culturale

a

uclMR-ADA cererile de acordare a ajutorului de inmormantare cu avizul comisiei se prezint; 9i se
suDun votului Consiliului Director al UCMR-ADA.

(2) Consiliul Director are competenla deplind de a admite sau de a respinge cererea de
acordare a ajutorului de inmormantare.

(3) Plata ajutorului de inmormdntare catre solicitant se face numai dupi aprobarea
orealabilS a acestuia de citre consiliul Director al UCMR-ADA.

III.

AJUTOR DE BOATA

Art.6

(1) Ajutorul de boalS se acordi membrilor UCMR-ADA cu afecliuni de sdndtate

(21

Un membru UCMR-ADA poate beneficia de un singur ajutor de boa15 in cursul

severe.

unui exerciliu-fi nanciar (an calendaristic).

(3)

Cuantumul ajutorului de boalS este de maxim 2500 lei ti este nerambursabil

Art. 7 (1) Pentru acordarea ajutorului de boald membrul UCMR-ADA trebuie sd depuni
la UCMR-ADA:

- solicitarea semnati de acordare a ajutorului de boalS care sd cuprindS datele sale de
identificare Si o descriere a situatiei sale de sdndtate 5i sociale;
- copie a documentelor medicale, certificate de c:tre solicitant pentru conformitate cu
originalul, din care si rezulte afecliunile medicale de care suferS;

Art.8 (1) Cererile de acordare

a ajutorului de boald primite de UCMR-ADA se inainteaza

Comisiei social culturale din cadrul UcMR-ADA pentru analiz;9i aviz.

(2) Avizul Comisiei social culturale din cadrul UCMR-ADA are rol consultativ pentru
Consiliul Director al UCMR-ADA care are rol decizional.

Art. 9 (1) Dupd acordarea unui aviz pozitiv sau negativ al Comisiei social culturale a
ucMR-ADA, cererile de acordare a ajutorului de boalS se prezint;5i se supun votului consiliului
Director al UCMR-ADA.
(2) Consiliul Director are competentd deplini de a admite sau de a respinge cererea de
acordare a ajutorului de boali precum 9i de a stabili cuantumul in care se acordi acesta'

(3) Plata ajutorului de boalS catre solicitant se face numai dupi aprobarea prealabila

a

acestuia de cdtre Consiliul Director al UCMR-ADA.
IV, AJUTOR MATERIAL SOCIAL NERAMBURSABIT

Art.10(1.)UcMR.ADApoateseacordemembri|orsSiautoriaflatiinnevoieajutoare
materiale sociale nerambursabile in limita unui numar de locuri aprobate anual de Adunarea
Generald UCMR-ADA in funclie de bugetul alocat. Pentru anul 2019 numdrul de locuri este de
100.

(2) Ajutorul material social nerambursabil poate fi acordat numai membrilor autori care
indeplinesc cumulativ urmitoarele conditii:
a) au implinit v6rsta de Saizeci (60) de ani p6n5 la data de 01 ianuarie a anului in care se
acordi ajutorul material social nerambursabil;
b) sunt cetdleni romAni cu domiciliul stabilin Romania;
c) la data depunerii cererii sunt membri ai UCMR-ADA 9i au o vechime neintrerupti in
calitate de membru autor al UCMR-ADA de cel pulin cincisprezece (15) ani;
d) au creat cel putin treizeci (30) de opere muzicale pentru care au incredinlat cdtre
UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;

e) in anul calendaristic anterior celui pentru care se acorda aiutorul, pana la

data

deDunerii cererii, au avut venituri medii lunare mai mici sau egale decat suma de
2.000 lei;

f)audepus|aUCMR-ADAundosarcomp|etcuprinzand:ocereredeacordarea
ajutorului material nerambursabil, adeverinla eliberata de autoritatea fiscalS de
(dace este
domiciliu privind veniturile realizate in anul anterior, ultimul talon de pensie
cazul) $i o lista a operelor muzicale al caror autor este solicitantul;

(3) intrunirea conditiilor cumulative de la alin. (2) nu conferi automat un drept al
membrilor UCMR-ADA de a beneficia de ajutor material social nerambursabil, acesta trebuie sa
fie aprobat potrivit Regulament,

Art, U (1) Adunarea generald a membrilor UCMR-ADA aprobd:

a)

bugetul alocat anual din Fondul social cultural pentru plata de ajutoare
materiale sociale nerambrusabile;

b)

cuantumul lunar al a.iutorului material social nera mbursabil/membru beneficiar;

