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HOTARARE 

privind acordarea unor ajutoare materiale din partea 
Sindicatului Liber din Invatamant Bihor 

Art. 1 Se aproba acordarea unor ajutoare materiale bane~ti din partea 

Sindicatului Liber din invatamant al Judetului Bihor, dupa cum urmeaza: 

a) ajutoare de boala in cazuri grave dovedite prin acte medicale emise 

de spital/medic ; 

b) ajutoare pentru interventii chirurgicale grave, precum ~i pentru 

accidente grave care necesita eel putin 5 zile de spitalizare dovedite prin acte 

medicale emise de spial/medic; 

c) un ajutor material in caz de deces: 

• pentru membrul de sindicat 500 lei; 

• pentru sotia/sotul membrului de sindicat 400 lei; 

• pentru fiul/fiica membrului de sindicat 400 lei; 

d) decontarea a 50o/o din valoarea facturii pe procedurile medicale (nu 

se deconteaza cazarea si masa) efectuate la spitalele/clinicile de recuperare 

din tara o singura data intr-un an calendaristic. 

Art. 2 Categoriile de ajutoare prevazute la art.1 (alin. a, b, c,) se 

acorda numai membrilor de sindicat care cotizeaza si au o vechime 

continua in sindicat de eel putin 6 luni la data producerii evenimentului 

pentru care se cere ajutorul. 

Art. 3 Categoriile de ajutoare prevazute la art. 1 pot fi solicitate in 

termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului pentru care se cere 

ajutorul prin depunerea unui dosar cu acte doveditoare. 



Art. 4 Dosarele aprobate favorabil de catre Biroul SLI Bihor vor fi 

puse in plata 111 termen de 30 de zile de la data 1nregistrarii lor la 

secretariatul SLI Bihor. 

Art. 5 Nedepunerea dosarului in termenul prevazut la art.3 atrage 

dupa sine decaderea din dreptul de a cere ajutorul material. 

Art. 6 Ajutoarele materiale vor fi acordate numai cu respectarea 

stricta a prezentei hotarari. 

Art. 7 Prezenta hotarare intra in vigoare 1ncepand cu luna octombrie 

2013 ~i se comunica membrilor de sindicat prin liderii din unitatile de 

1nvatamant. 


