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PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata 

serviciilor oferite de bona 

 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

___________2020 . 
  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. 

primar – Soceanu Iulian-Constantin, 

 Având în vedere: 
- Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona; 

- Legea nr.35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bona; 

- Raportul de specialitate a Directiei de asistenţă socială nr._______/_______2020. 

 Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.4, lit.a, alin.7, lit. b din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bona, conform Anxei nr.1 ce face parte integranta din prezenta. 

 
Art.2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi 

o va comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
 

 

  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

 

                                                         VIZAT, 

                                                 SECRETAR GENERAL 

                                                 DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
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DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA       

                                                               

                                                                                                     Primar, 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                IULIAN CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

                                 R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

    la proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui 

                      ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona                                                

 

 

1. TEMEIUL DE FAPT: 

             Avand in vedere ca in localitate nu exista cresa si sunt familii cu copii sub varsta de 3 

ani(pentru a-i putea inscrie la camin sau gradinita),parintii acestora desfasoara activitati 

profesionale ,iar in orele cand acestia isi desfasoara activitatea profesionala minorilor nu le este 

asigurata supravegherea si ingrijirea corespunzatoare. 
 

 

2. TEMEIUL DE DREPT :  

Legea nr.35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de 

bona; 

Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona; 

Prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei sociale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art.129,lit c si d,alin.7lit.b,precum si art.139,alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE –  Prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei 

sociale ,cu modificarile si completarile ulterioare,respectiv; 

- ale art.76 care stabileste ca masurile de asistenta sociala destinate familiilor nu sunt acordate 

pentru compensarea sarcinilor specifice acesteia,ci ca forme de sprijin destinate,in 

principal,mentinerii copilului in familie si depasirii unei situatii de dificultate,reconcelierii vietii 

de familie cu viata profesionala ,incurajarii ocuparii fortei de munca; 

- ale art.73,alin 3 care stipuleaza in mod expres ca aceste servicii sociale pot fi prestate atat la 

domiciliul familiei sau a persoanei care ofera aceasta ingrijire,in situatia de fata ,la domiciliul 

bonei,adica “ serviciile sociale din domeniul protectiei copilului si familiei au ca principal 

obiectiv suportul acordat pentru asigurarea ingrijirii ,cresterii, formarii,dezvoltarii si educarii 

copilului in cadrul familiei”. 
 

      

 REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE:   -  

       In conformitate cu OUG 57/2019,art.139,al.1 privind Codul Administrativ,Consiliul 

local adopta hotarari. 
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5. CONCLUZII SI PROPUNERI: 

 

        1.Propunem aprobarea Metodologiei de aplicare pentru acordarea unui ajutor 

financiar pentru plata oferita serviciilor de bona,conform anexei  nr.1 la prezenta. 

 

                

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE : 

             Legea nr. 35/31.03.2020(art.17) privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bona. 

              Anexa nr.1 privind Metodologia de aplicare a ajutorului pentru plata serviciilor oferite 

de bona. 

 

 

 

                           Directia de As.Sociala,                                      AVIZAT, 

                                  Director,                                        SECRETAR GENERAL, 

                           Logofatu Indiran                                   Dr.Jr.Parosanu Niculina  

 

 

 

 

 

 

                                                                         Intocmit, 

                                                                   Insp.Menseit Leila 
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DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA 

                                                             

                                                     Anexa nr1 

                                                                                                 La Raport de Specialitate                                                   

 

             METODOLOGIA DE APLICARE PRIVIND ACORDAREA UNUI     

          AJUTOR FINACIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR 

                                                OFERITE DE BONA 

   

       

          Art.1 - Tinand cont deLegea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bone ,precum si 

Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite 

de bona,Directia de Asistnta Sociala propune acordarea unui sprijin in vederea sustinerii 

familiilor care nu intrunesc punctajul necesar pentru inscrierea copiilor la cresele publice. 

        Art. 2. - Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, denumit 

in continuare ajutor financiar, prevazut de prezenta lege, persoanele care au in intretinere copii 

de varsta prescolara, ale caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie si care se 

afla in una dintre urmatoarele situatii: 

   a) este parintele la care copilul locuieste in mod statornic; 

   b) are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia; 

   c) este persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei 

parintilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea 

drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

       Art. 3. - La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete 

realizate de beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitarii dreptului la ajutorul financiar, in 

conditiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

       Art. 4. - (1) Ajutorul financiar se acorda pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie 

de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza: 

   a) pana la 2.100 lei - 710 lei; 

   b) de la 2.101 lei pana la 2.500 lei - 550 lei; 

   c) de la 2.501 lei pana la 3.000 lei - 390 lei; 

   d) de la 3.001 lei pana la 3.500 lei - 250 lei. 

   (2) Ajutorul financiar se acorda lunar, pentru fiecare copil de varsta prescolara. 

      Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevazute la art. 2 trebuie sa 

indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

   a) sa fie cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul in Romania, in 

conditiile prevazute de legislatia in vigoare; 

   b) sunt angajate cu contract individual de munca ori in baza unui raport de serviciu, desfasoara 

activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din 

activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita o functie de demnitate publica sau 

asimilata. 

   (2) Pot beneficia de ajutorul financiar si persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute la 

alin. (1) lit. b) daca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

   a) sunt someri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de 

munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la data solicitarii, ca persoana in cautarea 

https://program-legislatie.ro/#/view/02723202.04-20200406-HJbM3DPztwI
https://program-legislatie.ro/#/view/04160102.01-20200330-S1reeIRA1DL
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unui loc de munca; 

   b) nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea agentiei pentru ocuparea fortei de 

munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

   (3) Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este inscris la 

cresa/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cresa/gradinita ori nu a retras 

copilul de la cresa/gradinita. 

        Art. 6. - Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevazute la art. 2 care se afla in 

una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: 

   a) este asistent maternal profesionist in conformitate cu legislatia in vigoare; 

   b) copilul/copiii este/sunt in intretinerea acestor persoane, in temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 

272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   c) este asistentul personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. 

(4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   d) se afla in perioada de concediu pentru cresterea copiilor in conformitate cu prevederile art. 2 

sau 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia 

lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

   e) nu si-au achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in 

proprietate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

                              Acordarea ajutorului financiar pentru plata 

                                            serviciilor oferite de bona 

  

       Art. 7. - (1) Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere si documente doveditoare care 

atesta indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege. 

   (2) Documentele doveditoare sunt: 

   a) copie dupa documentul de identitate al persoanei prevazute la art. 2; 

   b) copie dupa certificatul de nastere al copilului/copiilor pentru care se solicita ajutorul; 

   c) copia documentului prin care se atesta calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor; 

   d) adeverinte privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, 

dupa caz, de angajator sau entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal, sau, in cazul 

persoanelor care desfasoara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate 

intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, declaratia fiscala 

prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art. 3, pentru care Legea nr. 

227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de 

impunere din partea organului fiscal central; 

   e) copia documentului in baza caruia se desfasoara activitatea de bona in conditiile art. 7 din 

Legea nr. 167/2014. 

   (2) Pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (2) cererea este insotita de documentele 

doveditoare prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), precum si de documente eliberate de agentiile 

pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

        Art. 8. - (1) Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la serviciul 

public de asistenta sociala organizat in conditiile prevazute de art. 113 alin. (3) si (4) din Legea 

asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (2) Dreptul la ajutorul financiar se aproba prin dispozitia primarului, dupa verificarea de catre 

serviciul public de asistenta sociala a indeplinirii conditiilor de acordare. 

https://program-legislatie.ro/#/view/04483202.06-20190222-gx1z2n5MROy
https://program-legislatie.ro/#/view/01111803.10-20200109-JYevdnwTyNh
https://program-legislatie.ro/#/view/01320102.11-Sk6xV8fncVf
https://program-legislatie.ro/#/view/02270102.15-20200526-rJWZi0iMis8
https://program-legislatie.ro/#/view/02920102.11-20180724-Ske-qexfHEm
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   (3) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza de catre directia de asistenta 

sociala in baza: 

   a) documentelor depuse de solicitant; 

   b) informatiilor existente in bazele de date ale autoritatilor administratiei publice centrale sau 

locale; 

   c) altor documente, in functie de situatia in care se afla solicitantul. 

   (4) In cazul in care conditiile de acordare nu sunt indeplinite, respingerea dreptului se 

realizeaza prin dispozitie a primarului. 

        Art. 9. - (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar, 

solicitantul are obligatia de a depune la serviciul public de asistenta sociala, din 6 in 6 luni, o 

declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului. 

   (2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) in termen de maximum 30 de zile de la 

implinirea termenului de 6 luni conduce la incetarea dreptului. 

   (3) Un nou drept poate fi stabilit dupa depunerea unei noi cereri si a documentelor doveditoare. 

        Art. 10. - (1) Dreptul la ajutorul financiar se stabileste incepand cu luna urmatoare depunerii 

cererii, dar nu mai devreme de data la care bona isi incepe activitatea, rezultata din documentele 

justificative prezentate. 

   (2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la 

depunerea cererii. 

   (3) Dispozitia primarului se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la emitere. 

   (4) Plata ajutorului financiar se realizeaza, in functie de optiunea beneficiarului, prin mandat 

postal sau in cont bancar. 

   

Modificarea cuantumului ajutorului financiar, 

suspendarea platii si incetarea dreptului 

  

       Art. 11. - (1) In cazul in care, dupa acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbari in 

situatia socioeconomica a persoanei prevazute la art. 2, in componenta familiei acesteia sau 

referitoare la copii, aceasta are obligatia ca in termen de maximum 10 zile sa le comunice in 

scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistenta sociala. 

   (2) In situatia in care modificarile prevazute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului 

ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispozitia primarului de modificare a cuantumului, 

care se comunica in termenul prevazut la art. 10 alin. (3). 

      Art. 12. - (1) Suspendarea platii ajutorului financiar intervine in una dintre urmatoarele 

situatii: 

   a) se inregistreaza 3 mandate postale returnate consecutiv; 

   b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la 

ajutor financiar. 

   (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) primarul dispune serviciului public de asistenta 

sociala efectuarea de verificari. 

   (3) In urma verificarilor efectuate, daca se constata modificarea conditiilor care au stat la baza 

acordarii dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, dupa caz, modificarea sau incetarea 

dreptului. 

   (4) In situatia in care in urma verificarilor se constata ca se mentin conditiile de acordare, plata 

ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare. 

 

      Art. 13. - Dreptul la ajutorul financiar inceteaza in urmatoarele situatii: 

   a) la implinirea de catre copil a varstei de 6 ani; 
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   b) a intervenit decesul copilului; 

   c) copilul intra in sistemul de cresa/gradinita; 

   d) inceteaza activitatea bonei; 

   e) schimbarea domiciliului in alta localitate; 

   f) nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare; 

   g) se inregistreaza situatia prevazuta la art. 9. 

 

                                                         Dispozitii finale 

 

       Art. 14. - Cererile insotite de documentele justificative se analizeaza in ordinea inregistrarii 

acestora. 

        Art. 15. - (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recupereaza de la 

titularul dreptului ajutorului financiar in termenul general de prescriptie prevazut de art. 

2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. 

   (2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de catre agentia 

pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile 

prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri 

privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru 

modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

   (3) Pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar 

semneaza un angajament de plata la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putand 

fi recuperate si din alte drepturi platite de agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, 

respectiv a municipiului Bucuresti. In situatia in care titularul dreptului ajutorului financiar 

refuza semnarea angajamentului de plata, recuperarea sumelor platite necuvenit se face, potrivit 

legii, direct de la beneficiar. 

       Art. 16. - Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita 

fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local. 

       Art. 17. - Pentru acordarea ajutorului financiar prevazut de prezenta lege, autoritatile 

administratiei publice locale aproba prin hotarare a consiliului local metodologia de aplicare, in 

functie de specificul local, hotararea fiind emisa in termen de 45 de zile de la data intrarii in 

vigoare a prezentului articol. 

                                     INITIATOR, 

                                        PRIMAR, 

                 SOCEANU IULIAN CONSTANTIN   

  

 

                                                                                  CONTRASEMNEAZA 

                                                                                  SECRETAR GENERAL, 

                                                                   DR.JR.NICULINA PAROSANU 

 

 

                                      Director Asistenta sociala, 

                                         Logofatu Indiran 

 

 

                                                                                      Intocmit, 

                                                                                insp.Menseit Leila 

https://program-legislatie.ro/#/viewlexlink/02874502.09
https://program-legislatie.ro/#/viewlexlink/02874502.09
https://program-legislatie.ro/#/view/00441803.14-20161212-H1VGbB82cEf
https://program-legislatie.ro/#/view/02660102.15-rkYRiUf2qEM

