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ANUNT PUBLIC

referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

in temeiul prevederilor arl.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in

administratia publica, republicata, Primaria comunei Albegti, judelurl Mure9, supune consultSrii

publice proiectul de hotarare referitor la aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor Legii

nr,35l2O2O referitoare la acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de

boni
propunerile, sugestiile 9i opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ,

ce vor fi depuse la sediul instituliei din Albegti, str.Lunge nr.L2il, sau pe adresa de e-mail

albesti@cjmures.ro , in atentia domnului Primar $ovrea Nicolae, incepSnd de la data de 13.05.2020

p6nd in data de 06.06.2020 inclusiv.

Persoana desemnata sa primeasca propunerile, sugestiile gi opiniik: este doamna Suciu Ramona-

Compariment Relalii cu publicul.

Proiectul de hotarare poate fi consultat de catre cei interesati la sediul Primdriei Comunei

Albegti, din str.Lungb nr.1.23, sau on-line accesand site-ul comunei AlbeSti la adresa:

wwwjlqlnUnAalbesti.ro , sectiunea "Documente", subsecliunea "'fransparenti decizionalS".

in conformitate cu prevederile art.7, alin.6 din Legea nr.5i!-/2003 privind transparenta

decizionalS tn administralia publicS, persoanele sau organizatiile interesate care transmit in

scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii

publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refere,

menlionAnd data trimiterii gi datele de contact ale expeditorului.
Prezentul anunt public a fost afigat la data de 12.05.2020.

Secretar general,

""17"
Primar,

$ovrea Nicolae
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Secretar general
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PROIECT
HOTARAREA NT....

din....
Privind aprobarea metodologiei de aplicare a prevederitor Legii nr.3512020 referitoare Ia

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de boni

Consiliul Local al comunei Albegti, intrunit in sedinfI ordinard,
Analizdnd:
-referatul de aprobare nr.3169121.04.2020 al Primarului comunei Albegti;
-raportul de specialitate nr.3170121.04.2020 intocmit de Secretarul general al comunei

Albeqti;

findnd cont de:
-avizele cu nr. .... ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei

Albegti;
Av6nd in vedere prevederile:
- art.l7 din Legea nr. 3512020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata

serviciilor oferite de bond;
-Legii 272/2004 privind protec{ia qi promovarea drepturilor copilului, republicati,

modificatdqi completatd;
-art.9 alin (l), (2) gi (9) din Legea nr.292l20ll a asistenfei sociale, modificatl qi completatd;
- art.49 din Constitufia Romdniei;
-art.l29, alin.(Z),lit.d) 9i alin. (7), lit.b) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ,

cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (l) $i (5), art. 196, alin. (l), lit. a) din O.U.G. nr.

5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

norAnAgrn:

Art.l. Se aprobd Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.3512020 referitoare la
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bond, anexa la prezenta
hotdrdre.

Art.2, Prezenta hot6rdre va fi dusd la indeplinire de citre Primarul comunei Albegti prin
Compartimentul de Asistenfi Social6.

Art.3. Prin grija Secretarului General al comunei Albeqti, prezentahotdrdre va fi inaintati, in
termenul legal, Instituliei Prefectului judeful Mureq, Primarului comunei Albeqti, Compartimentului
Contabilitate buget, Compartimentului Asistenla socialS pentru punerea in aplicare, gi se va aduce la
cunoqtinfa publicd prin afigare la avizierul instituliei gi publicarea pe pagina de internet a comunei
Albegti, in Monitorul Oficial Local, la adresa,try,y{w.comunaalbesti.ro .



ROMANlA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL ANEXA la Hot5r6rea nr........... din

METODOLOGIA
de aplicare a prevederilor Legii nr.3512020 referitoare la acordarea unui ajutor financiar

familiilor pentru plata serviciilor oferite d.e bonl

prezenta Metodologie stabileEte in acord cu prevederile Legii nr.3,512020 privind acordarea unui

ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona 9i in functie de specificul

local, modalitatea prin care se poate acorda ajutorul financiar pentru plata serviciilor

oferite de bona familiilor cu domiciliul pe raza connunei Albegti.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART.I
in sensul prezentei metodologii, termenii gi notiunile de mai jos se definesc dupa cum

urmeaza..
(1) sistemul national de asistenld sociald - reprezintf, ansamblul de institutii, masuri Ei

actiuni prin care statul, reprezentat de autoritatile administratiei publice centrale 9i locale, precum ;i
societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori

permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei,

familiei, grupurilor ori comunitatilor;
(i) asistenta sociala - prin masurile ;i actiunile specifi,oe, are drept scop dezvoltarea

capacitaliior individuale, de grup sau colective pentru asigurarea ne,voilor sociale, cresterea calitatii

vietii gi promovarea principiilor de coeziune gi incluziune sociala;' (1 oiutorul /inanciar pentru plata serviciilor bonelor - este o masura de redistribuire

financiara destinata persoanelor singure sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate

prevazute de Legea Nr.35/2020 din 31 martie 2020 9i prezenta Metodologie;

(4) domiciliul - reprezinta adresa la care persoana declara ca are locuinta principala, trecuta

;i in documentul de identitate al persoanei;
(5) in sensul prezentei metodologii, termenul defamilie desi:mneaza:

I. sotul, sotia gi copiii lor necasatoriti, al'lati in fntretinerea acestora, care locuiesc 9i

gospodaresc impreuna;
II. persoana singura gi copiii aflati in intretinerea acesteia qi care locuiesc impreuna cu

aceasta;
Prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortati;
d)are sotul/sotia declaratldeclaratd,disparut/dispariut[ prin hotardrejudecatoreasca;

e) are sotul/solia arestat/arestai preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o

pedeapsa privativa de libertate gi nu participa la intretinerea copiilor;

0 nu a fmplinit vflrsta de 18 ani gi se afla in una dintre situatiile prevazute la lit.a) - e);

g) a fost numit6 tutore sau I s-au fncredintat ori I s-au dat in plasament unul sau mai multi

copii gi se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - c).

11I. barbatul gi femeia necasatori{i, cu copiii lor gi ai fiecaruia dintre ei, aflati in fntretinerea

acestora, care locuiesc Ei gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneazain ancheta sociala;



(6) repreZentant legal at copilului - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa

exercite drepturile ;i sa indeplineasca obligatiile parinteqti fata de copil;

(7) beneliciar - familia sau persoana singura definite conform alin. (5);

itj n"to, ojutorului - persoana care indeplineEte conditiile le:gale de acordare a ajutorului gi

care solicita acordarea acestuia;
(9) bona - persoana frzica, cetatean roman sau strain, cu domiciliul ori re;edinta legala in

Romania, calificati, potrivit prevederilor Legii Nr.l6712014 privincl exercitarea profesiei de bona,

sa desfrEoare servicii de ingrijire gi supraveghere a copilului;
('10) cresd/grddinili - unitate de invatamant antepregcolar/pre;colar, acreditata, publica sau

privata. cu program normal, prelungit sau saptamanal, ce functionr:aza ca unitati cu personalitate

juridica sau'in cadrul altor unitati gcolare cu personalitate juridica, inclusiv cregele gi gradinitele

speciale;
ART.2
(l) pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, denumit in

continuare ajutor financiar, persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au in intretinere copil/copii de varsta preqcolard;

b) au venituri nete lunare de p6n6la 3.500 lei pe membru de liamilie.

(2) Persoanele prevazute la art.Z alin. (1) se pot afla in una dintre urmatoarele situatii:

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

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului Ei se crcuPo de cresterea si ingrijirea

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

parintiloi, conform prevederilor art. 104 din Legea nr.27212004 privind proteclia qi promovarea

irepturilor copilului, republicata, cu modificarile ;i completarile ulte:rioare.

ART.3
(1) La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate

de beneliciar (familie sau, dupa caz, persoana singura) in ultimele 6 luni anterioare solicitarii

dreptului la ajutorul financiar, in conditiile art.8 alin. (1) din Legea nr. 41612001 privind venitul

minim garantat, cu modificarile gi completarile ulterioare, 9i anume: toate veniturile pe care

membrii acesteia le-au realizat, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat,

asigurari de qomaj, indemnizatii, alocatii gi ajutoare cu caracter perrnanent, indiferent de bugetul din

care se suportii, obligatii legale de intretinere gi alte creante legale;

12i Urmatoarele categorii de venituri sunt exceptate de la determinarea venitului net lunar:

a) aiutorul social, prevazut de Legea nr.41612001 privind venitul minim garantat cu

modificarile gi completarile ulterioare;
b) alocatia pentru sustinerea familiei, prevazutii de Legea nr" 27712010 privind alocatia

pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile gicompletarile ulterioare;

c) alocatia de stat pentru copii, pretazuta de Legea nr. (illl993 privind alocatia de stat

pentru copii, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare;' 
di bugeiul personal complementar lunar gi a prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4)

lit. b) Ei, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 44812006 privind protectia ;i promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile gi completariL: ulterioare;

e) bursele gcolare, a drepturilor acordate inbazaart. 51 alin. (2) ;i art. 85 alin' (2) din Legea

educatiei nationale nr.1l2Oll, cu modificarile qi completarile ulterioare;

f) stimulentul educational oferit, potrivit prevederilor Legii nr.24812015 privind stimularea

participarii in fnvatamantul preqcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile

ulterioare, sub forma de tichet social pentru stimularea participarii in fnvatamantul preqcolar a

copiilor proveniti din familii defavorizate;

dl sprijinul tinanciar prev[zut de Hotir6rea Guvernului nr. 1.48812004 privind aprobarea

criteriilor Ei atuantumului sprijinului financiar ce se acordi elevilor in cadrul Programului national

de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;



h) veniturile obtinute din activitiitile cu caracter ocazional des{EEurate de zilieri in conditiile

Legii nr. 5212011 privind exercitarea unor activit[li cu caracter or:azional desfEgurate de zilieri,
republicat[, cu modificarile gi completirile ulterioare;

i) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sou bugetele locale cu caracter de

despigubiri sau sprijin financiar pentru situalii exceplionale.

(3) in situatia in care familia locuiegte ;i gospod[reqte impreuna cu alte familii sau persoane,

la stabilirea venitului familiei solicitante de alocatie se iau in calcul:

a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizitte in comun de persoanele din

gospodarie;
b) sumele reprezentand obligatii legale de intretinere fata de copiii pentru care se solicita

dreptul/qi sau, dupa caz, fata de parintii acestora'

(a) in cazul in care nu se poate determina partea prevazuta la alin . (3) lit. a), fiecare familie

sau persoana singura va completa o declaratie pe propria raspundere pentru venitul rezultat din

gospodarirea impreuna.
ART.4
(1) Ajutorul financiar se acorda pentru fiecare copil de varsta pregcolari, in functie de

nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urrneaza i

a) pana la2.100lei - 710 lei;
b) de la 2. 101 lei pan a la 2.500 lei - 550 lei;
c) de la 2.501 lei pan a 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 I-tecare copil de vArst[ pre;colar6.

ART.5
(1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, pirin{iilpersoanele singure trebuie sa

indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie cetatean roman , cetatean al altui stat sau apatrid, cr"r domiciliul in comuna Albeqti,

judelul Mureg, Rom6nia, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;

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

deslZ;oara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din

activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita o fun{ie de demnitate publica sau

asimilata .

(2) Pot beneficia de ajutorul financiar gi parintii/persoanele singure care nu indeplinesc

conditiile prevazute la alin(1) lit. b) dac6 indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt Eomeri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei

de munca judetene, la data solicitarii, ca persoana in cautarea unui lc'c de munca;

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

de munca judetene.
(3) Conditia de domiciliu prevazuta la alin.(l) lit.a) este obligatorie doar pentru persoana

solicitanta (titularul cererii).
(4) Acordarea ajutorului

cregg/gradinili sau pentru care

copilul de la cregd/grddiniP.

financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este inscris la
solicitantul nu a reluzat un loc la creq6/grldini!5 ori nu a retras

(5) La solicitarea dreptului de ajutor financiar, solicitantul
raspundere precum ca copilul nu este inscris la cre95/gr6dinild

creqd/gr5dinil6 ori nu a retras copilul de la creqd/gradini15.

ART. 6

(1) Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se afla in una sau mai multe dintre

urmatoarele situatii pentru copilu/copiii pentru care solicita ajutorul finaciar:

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

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

nr. 27 2l2OO4, republicata, cu modifi carile gi completarile ulterioare;

depune o declaratie pe proprie
gi ca nu a refuzat un loc la



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

alin. (4) din Legea nr. 44812006 privind protectia gi promovarr:a drepturilor persoanelor cu

handicap, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare;
d) se afla in perioada de concediu pentru cre;terea copiilor iin conformitate cu prevederile

art, 2 sau 3l din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1lll20l0 privind concediul qi indemnizatia
lunara pentru cregterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr.1321 2011, cu modificarile gi

completarile ulterioare;
e) nu qi-au achitat impozitele gi taxele fata de bugetul local prentru bunurile pe care le detin

in proprietate, potrivit dispozitiilor Legii nr.227l2t)15 privind Codul fiscal, cu modificarile gi

completari le ulterioare.
(2) Verificarea datoriilor fata de bugetul local se va efectua de catre Compartimentul de

Asistentd Social6 din cadrul Primdriei comunei Albegti.

CAPITOLUL II
Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona

ART.7
(1) Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere qi documente doveditoare care atesta

indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta metodologie.
(2) Modelul cererii pentru privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata

serviciilor oferite de bona este prevazut in Anexa A la prezenta Metodologie.
(3) Documentele doveditoare sunt:
a) copie dupa documentul de identitate al persoanei solicitante;
b) copie dupa documentul de identitate al sotului/soliei/pa.rtenerului/partenerei persoanei

solicitante, daca este cazul;
c) certificatul de casatorie, daca este cazul;
d) copie dupa certificatul de naqtere al copilului/copiilor pentru care se solicita ajutorul;
e) copie dupa certificatul de nagtere al celorlati copii aflati in'intretinere, daca este cazul;
f) copie a documentului prin care atesta calitatea de reprezen'tat legal al copiluluil copiilor qi

care poate fi :

fl) hotarareajudecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
f2) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
R) dispozitia conducatorului directiei generale de asisten!6 social[ ;i protec{ia copilului sau

hotararea comisiei pentru protecfia copilului ori a instantei de judecata, dupa caz, pentru masura

plasamentului; hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii
tutelare, potrivit legii ;

f4) hotararea instantei privind delegarea temporara a autoritatii parinte;ti cu privire la
persoana copilului, pe durata lipsei parintilor sau tutorelui, dupa caz, conform prevederilor art.

104-105 din Legea nr.27212004 privind protectia;i promovarea drepturilor copilului, republicata,

cu modificarile Ei completarile ulterioare;
f5) hotararea judecatoreasca prin care celalalt parinte e:;te declaratldeclarata disparut/

disparuta;
f6) hotararea judecatoreasca prin care celalalt parinte este arestat/arestata preventiv pe o

perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate gi nu participa la
intretinerea copii lor;

f7) hotararea judecatoreasca de stabilire a dorniciliului copilului in cazul parintilor divortati
ori despartiti in fapt;

f8) daca nu exista hotararea de stabilire a domiciliului copilutui, situatia de fapt va fi probata
prin ancheta sociala, ajutorul fiind acordat parintelui care are in intretinere copilul gi la care acesta

locuiegte in mod statornic;
f9) dupa caz, alte acte doveditoare privind calitatea de reprezr:ntat legal al copilului/copiilor.



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

eliberate, dupacaz, de angajator sau entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal, sau, in cazul

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

intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura qi piscicultura, declaratia fiscala ptevazuta

de lege, pentru categoriile de venituri pentru care Legea nr.22712015, cu modificarile gi completarile

ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

h) copia documentului in baza caruia se desfE;oari activitatea de bona in conditiile art.7 din

Legea nr.l67l20l4 gi care poate fi :

hl) contractul de prestari de servicii sociale incheiatintre reprrezentantul legal al copilului Ei

persoana juridica acreditata ca furnizor de servicii sociale Ei care detine licenta de functionare pentru

serviciile de ingrijire qi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, in conditiile Legii
nr. 19712012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile 9i

completarile ulterioare, unde bona are contract individual de munca incheiat;
h2) contractul de prestari de servicii lncheiat lntre reprezentantul legal al copilului 9i bona,

persoana fizica autorizata, acreditata ca furnizor de servicii sociale gi care detine licenta de

functionare pentru serviciile de ingrijire Ei supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone,

in conditiile Legii nr.197l2ol2, cu modificarile Ei completarile ulterioare E Certificatul de acreditare

qi Licenta de functionare.
i) documente eliberate de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana 9i care sunt:

i1) adeverinta/carnetul de qomer privind calitatea de gomeri indemnizabili sau calitatea de

persoane inregistrate in cautarea unui loc de munca, la data solicitarii, eliberata pentru persoana

solicitanta qi , daca este cazul, gi pentru partenerului sau;

i2) adeverinta pecum ca nu au refuzat maxinrum doua oferte de munca din partea agentiei

pentru ocuparea fortei de munca judetene;
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 5 alin . (2) cererea este insotita de documentele

doveditoare prevazute la alin. (3) lit. a) - 0 gi h), precum gi de documentele eliberate de agentia

pentru ocuparea fortei de munca judeteana prevazutela alin . (l) lit. i).
ART.8
(1) Cererea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite

de bona gi documentele doveditoare se depun ;i se inregistreaza la Prim[ria comunei Albegti,

Compartimentul de Asisten{a Social6.
(2) Dreptul la ajutorul financiar se aproba prin dispozitia primarului, dupa verificarea de

catre Compartimentul de Asistenla Sociald Albegti a indeplinirii conCitiilor de acordare.

(3) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realii'.eaza de catre Compartimentul

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.
(a) in cazul in care conditiile de acordare nu sunt indep,linite, respingerea dreptului se

realizeaza prin dispozitie a primarului.
(5) Cererile insotite de documentele justillcative se analizeaza in ordinea inregistrarii

acestora .

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

are obligatia de a depune la Compartimentul de Asistenta Sociinla Albegti, din 6 in 6 luni, o

declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de ac;ordare 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 gi a documentelor

doveditoare.



ART. IO
(1) Dreptul la ajutorul financiar se stabilegte incepand cu luna urmatoare depunerii cererii,

dar nu mai devreme de data la care bona iqi incepe activitati:a, rezultata din documentele
j usti fi cative prezentate.

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

depunerea cererii.
(3) Dispozitia primarului se comunica in termen de l0 zile luc;ratoare de la emitere.
(4) Plata ajutorului financiar se realizeaza, in lunctie de optiunea beneficiarului, prin mandat

pogtal sau in cont bancar.
(5) Pentru plata in cont bancar, solicitantul va depune la cerere extrasul de cont care

cuprinde numele reprezentantului, codul IBAN, numarul de cont, barnca gi filiala unde este deschis

contul ori, dupa caz, de alte documente emise de unitatea bancara, care sa cuprinda aceste

informatii.
CAPITOLUL III

Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea pln{ii qi incetarea
dreptului

ART. 11
(1) in cazul in care, dupa acordarea dreptului la ajutor finarrciar, apar schimbari in situatia

socio economica 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, Primiriei comunei Albegti - Compartimentul de Asistenfi
Sociald.

(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. l0 alin. (3).
(3) Cuantumul modificat al ajutorului financiar se acorda in,cepand cu luna urmatoare celei

in care au intervenit modificarile.
ART. 12

(1) suspendarea pl[!ii ajutorului financiar intervine in una dintre urmatoarele situatii:
a) se inregistreaza 3 mandate poEtale returnate consecutiv;
b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la

ajutor financiar.
(2) Suspendarea pl[lii ajutorului financiar se face prin Cispozitie scrisa a primarului,

incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat de cdtre Compartimentul de Asisten{[
SocialS situatiile mentionate la alin. (1);i se comunica titularului 'in termen de 10 zile de la data

emiterii acesteia .

(3) in situatia prevazuta la alin. (l) lit. b) primarul dispune Compartimentului de Asistenli
Sociald efectuarea de verificari.

(4) In urma verificarilor efectuate, daca se constata modifir;area conditiilor care au stat la
baza acordarii dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, dupa caz, modificarea sau incetarea

dreptului gi/sau recuperarea sumelor incasate necuvenit.
(5) Dispozitia primarului privind modificarea sau lncetarea dreptului gi/sau recuperarea

sumelor incasate necuvenit, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la emitere.
(6) in situatia in care in urma verificarilor se constata ca si: mentin conditiile de acordare,

plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.
(7) Reluarea platii ajutorului financiar se face incepand cu luna urmatoare celei in care, se

constata ca se mentin conditiile de acordare, prin dispozitia primarului.
ART. 13
(1) Dreptul la ajutorul financiar inceteazain urmatoarele situatii:
a) la implinirea de catre copil a varstei de 6 ani;
b) a intervenit decesul copilului;



c) copilul intra in sistemul de cre;a/gridini![;
d) inceteaza activitatea bonei;

e) schimbarea domiciliului in alta localitate;
f1 nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare;

g ) se in re g i str eaza s i tuati a pr ev azuta la art.9 .

(2; incetarea acordarii ajutorului financiar se face incepand r:u luna urmatoare celei in care

au intervenit situatiile prevazute la alin .(l)'
(3) Dreptul la ajutorul financiar inceteaza prin dispozitia

termenul prevazut la art.l0 alin. (3).
CAPITOLUL Iv
Dispozi{ii finale

primarului, care se comunica in

ART. 14
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recupereaza de la titularul

dreptului ajutorului financiarin termenul general de prescriptie prevazut de art. 2.517 din Legea nr.

28712009 privind Codul civil, republicata , cu modifioarile ulterioare,
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face in conditiile

p..uurui.'de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4412014 pentru reglementarea unor masuri

privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum qi pentru modificarea

art.10l din iegea nr.44812006 privind protectia;i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

aprobata., ,nodifi"uri prin Legea nr.26612015, cu modificarile gi completarile ulterioare'

(3) Pentru .""up..u."u sumelor platite necuvenit, titularull dreptului ajutorului financiar

semneaza un angajament de plata la ,oii.itur.u dreptului de ajutor financiar. 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. 15 Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita

fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local.

"SU8$.'rLBtsv " l,
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AN EXA A la fUetodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.35/2020 referitoare la acordarea unui aiutor financiar familiilor

pentru plata serviciilor oferite de boni

CERERE

privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona

Subsemnatul(a) cu domiciliul in comuna Albegti,

str. , hr. 

- 

_ bloc 

- 
SC.-, aP. 

-, 
telefon

seria. nr. cod numeric Personalposesor al B.l./C.1.

, in calitate de*;

n parinte

n reprezentant legal al copilului o persoana desemnata de parinte pentru intretinerea
copilului, pe perioada absentei parintilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr.

27?/2OO4 privind protectia gi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarlle

$i completarile ulterioare
Vi rog si imi aprobati acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona

pentru copilul/copiii:
1. Numele 9i prenumele copilului

Cod numeric personal (C.N.P.) copil
Certificat de Nagtere seria _ , nr.

2. Numele 9i prenumele copilului

Cod numeric personal (C.N.P.) copil
Certificat de Nagtere seria _, nr.

3. Numele 9i prenumele copilului
Cod numeric personal (C.N.P.) copil
Certificat de Nagtere seria _ , nr.

Parteneru l/partenera:
Numele gi prenumele

Cod numeric personaL (C.N.P.):

B.l./C.1. seria , hf'

Alti copii ai familiei:
1. Numele 9i prenumele copilului

Cod numeric personal (C.N.P.) copil
Certificat de Nagtere seria _, nr.

2. Numele gi prenumele copilului

Cod numeric personal (C.N.P.) copil
Certificat de Nattere seria _, nr.

3. Numele 9i prenumele copilului-
Cod numeric personal (C.N.P.) copil
Certificat de Nagtere seria _, nr.

NUMARUT TOTAL AL MEMBRILOR FAMILIEI ESTE DE PERSOANE: adulti 9i-cOpii.



Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile art.326 din Codul Penal privind infractiunea de fals in

declaratiici:
ij copilul nu este lnscris la cregd/grddini!d, nu am refuzat un loc la cre$5/grddini!5 9i nu

am retras copilul de la cregd/grddinitS; o ma ocup de cre-terea -i lngrijirea copilului -i

locuiesc lmPreuna cu acesta;

U nu sunt asistent maternal profesionist;

U nu am copilulin intretinere ca urmare a plasamentuluiin regim de urgenld;

Ll nu sunt asistent personal/ nu beneficiaz de indemnlzatia prevazuta la art.42 alin. (4)

din Legea nr. 448/2006 privind protectia gi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare;

E nu sunt in perioada de concediu pentru cregterea copiilor in conformitate cu

ili"l : : ":H.: ::,1 ;i lJ :'#,: il ?Jf ff ;:1 ff :li'",H.'. .: ; ; i#'J : #, ll.:li : T
com Pleta rile ulterioa re.

Totodatd, declar ca:

tr NU AM datorii la bugetullocal
ri AM datorii la bugetul localin sumi de aproximativ

Mentionez ca doresc suma de bani*:

tr prin virament in contul bancar personal (IBAN 9i banca)

I BAN l_l_l_l_l_l_l_l_l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
Deschis la banca

! Prin mandat Pogtal la domiciliu

La prezenta, anexez urmatoarele documente*:

! copie dupa documentul de identitate alsolicitantuluti

I copie dupa certificatul de nagtere alcopilului/copiilor

! copia documentului prin care se atesta calitatea de reprezentat legal al

coPilului/coPiilor

! adeverinte privind veniturile nete realizate in ultimerle 6 luni de membrii familiei

tr documente eliberate de agentiile pentru ocuparea {ortei de munca judetene

E copia documentuluiin baza caruia se desfdgoard activitatea de bona

! acordul cu privire la prelucrarea datelor personale

! extras de cont solicitant

n alte acte
*se bifeaza cu "X" cisula corespunzitoare

Subsemnatul(a) 
- 

prin prezenta declar cd am

fost informat(a) ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul gi pentru indeplinirea atributiilor

legale ale institutiei 9i sunt de acord cu prelucrarea date lor cu caracter personal, interogarea bazei de date

privind patrimoniul gi veniturile (sistemul informatic PatrimVen) gi solicitarea de informatii de la alte

institutii ln vederea acordarii ajutorului financiar.

Am luat la cunogtinld cd informatiile din cererea depusd 9i din actele anexate la aceasta, vor fi

prelucrate de Compartimentul de Asisten!5 Sociald din cadrul Primiriei comunei Albegti cu respectarea

prevederilor Regulamentului (UE) 201,6/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privegte

prelucrarea datelor cu caracter personal, 9i libera circulatie a acestor date'

Data SEMNATURA SOLICITANT,



ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul(a) cu domiciliul in comuna

Albegti, sat-, str. nr.- , bloc- , sc- '
ap_. , solicitanGl ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, ma oblig sa restitui

sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea Nr'

35/2OZO din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutc,r financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite

de bona.

Data SEMNATURA SOLICITANT,



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
PRIMAR
NR.3169/21.04.2020

REFERAT DE AI'ROBARE

la proiectul de hotirAre privind aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor Legii
nr.3512020 referitoare la acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor

oferite de bonl

in conformitate cu prevederile art.2 alin. (1) din Legea nr.272l2OO4 privind proteclia gi

promovarea drepturilor copilului, "orice alte reglementdri adopturte in domeniul respectdrii ;i
promovdrii drepturilor copilului, precum ;i orice act juridic emis s,tu, dupd caz, incheiat in acest
domeniuse subordoneazd cu prioritate principiului interesului super,ior al copilului."

Principiul interesului superior al copilului este impus inclu:;iv in legitur6 cu drepturile gi

obliga{iile ce revin pirinlilor copilului, altor reprezentanli legali ai siii, precum gi oricdror persoane

c6rora acesta le-a fost plasat in mod legal, gi se afld labaza Legii nr..3512020 privind acordarea unui
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon6.

Legea nr. 3512020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor
oferite de bon[ are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de citre autoritdlile administraliei
publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de vArst6 pregcolard, pentru plata serviciilor oferite de
bond in condiliile prevdzute de Legeanr. 16712014 privind exercitareaL profesiei de bon6.

Legea nr. 3512020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor
oferite de bond stabileEte categoriile de persoane care pot beneficia de ajutorul financiar.

Ajutorul financiar se acord[ pe bazd, de cerere gi docurnente doveditoare care atestd
indeplinirea condiliilor prevlzute de prezenta lege, care se depun gi se inregistreazd la serviciul
public de asistenld sociald.

Ajutorul financiar se acordd lunar, pentru fiecare copil de vdrstd pregcolard, in funclie de

nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie.
Dreptul la ajutorul financiar se aprobi prin dispozitria primanului, dupd verificarea de cdtre

serviciu^l public de asistenld social6 a indeplinirii conditriilor de acordare.
In cazul in care condiliile de acordare nu sunt indeplinite, respingerea dreptului se realizeazd

prin dispozilie a primarului.
In vederea urmlririi respectdrii condiliilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are

obliga{ia de a depune la serviciul public de asistenfd socialS, din 6 in 6 luni, o declaralie pe propria
rdspundere privind men{inerea condiliilor de acordare a ajutorului.

Plata ajutorului financiar se realizeazd, in funcjie de op{iunrea beneficiarului, prin mandat
poqtal sau in cont bancar.

Fa!6 de cele prezentate gi in conformitate cu prevederile Legii 3512020 privind acordarea
unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon5, vi supun spre dezbatere gi

aprobare proiectul de hotirdre privind aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor Legii
nr.3512020 referitoare la acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de
bon6, anexat prezentei.

PRIMAI(,
$ovREA N



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
PRIMAR
NR.3l70121.04.2020

RAPORT DE SPEC]IALITATE
la proiectul de hotdrire privind aprobarea metodologiei de aplicare a prevederilor Legii

nr.3512020 referitoare la acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor
oferite de boni

Prin referatul de aprobare nr.3169121.04.2020 Primarul comunei AlbeEti ini\iazd gi supune
dezbaterii gi aprobirii Consiliului Local proiectul de hotlrdre hotdrdre privind aprobarea
metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr.3512020 referitoare la acordarea unui ajutor
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon6.

Analizind proiectul de hotdr6re;i temeiurile legale care stau labaza acestui proiect constat
cd sunt indeplinite condiliile de necesitate, oportunitate gi legalitate din urmdtoarele,

CONSIDERENTE:

1. NE,CESITATEA
in conformitate cu prevederile art.2 alin. (l) din Legea nr.27212004 privind proteclia gi

promovarea drepturilor copilului, "orice alte reglementdri adopta,te in domeniul respectdrii ;i
promovdrii drepturilor copilului, precum ;i orice act juridic emis sttu, dupd caz, incheiat in acest
domeniu se subordoneazd cu prioritate principiului interesului superior al copilului."

Principiul interesului superior al copilului este impus inclus;iv in legdtur[ cu drepturile gi

obliga{iile ce revin pirin{ilor copilului, altor reprezentanfi legali ai siii, precum gi oriciror persoane
cirora acesta le-a fost plasat in mod legal.

Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile gi deciziile care
privesc copiii, intreprinse de autoritdfile publice gi de organismele p,rivate autodzate, precum gi in
catzele so I uli onate de in stan{e le j udecitore gti.

Instituliile mai sus enumerate sunt obligate sd implice familiil in toate deciziile, acliunile gi

m6surile privitoare la copil gi s[ sprijine ingrijirea, creEterea;i formarea, dezvoltarea;i educarea
acestuia in cadrul familiei.

2. OPORTUNITATEA
Conform prevederilor Legii nr.29212011 a asistenlei sociale, beneficiile de asistenli sociald

reprezinti mdsuri financiare destinate asigurlrii unui standard minim de viald, suslinerii familiei gi

copilului, promovdrii gi garant[rii exercitdrii de cdtre persoanele cu nevoi speciale a drepturilor qi

libertililor fundamentale.
Beneficiile de asisten![ socialS acordate de autoritdlile administra{iei publice locale se

stabilesc in bani sau in naturd gisunt mdsuri complementare suslinute din bugetele locale.
Astfel, se va urmiri spijinirea pdrinlilor care au copii de vdrst[ preEcolar[ pentru imbin[rii

vie{ii de familie cu via}a profesionald gi totodatd, incurajarea credriiunor noi locuri de muncl.
3.LEGALITATEA PROIECTULUI
Suslinerea din punct de vedere legal a proiectului propus es1.e fundamentat6 pe prevederile

urmitoarel or acte normative :

-prevederile Legii nr. 3512020 privind acordarea unui ajutor linanciar familiilor pentru plata
serviciilor oferite de bon6;



-prevederile Legii 27212004 privind proteclia qi promovarea drepturilor copilului,
republicat6, modificatd gi completat6;

-prevederile Legiinr. 2921201I a asistenlei sociale, modificatd qi completat[;
-prevederile art.49 din Constitulia Romdniei;
-prevederile art. 129, alin.(2), lit.dXi alin. (7), lit. b)din O.U.G. nr.5712019 privind Codul

Administrativ al Romdniei, cu modificlrile qi completiirile ulterioare.
4. CONSTDERATTT ECONOMTCE
Beneficiile de asistenla sociala acordate de autoritalile administraJiei publice locale se

stabilesc in bani sau in naturd gi sunt mdsuri complementare susfinute din bugetele locale.
Ajutorul financiar se acordd pentru fiecare copil de vdrstd pregcolard, in funclie de nivelul

veniturilor nete lunare pe membru de familie, dup5 curn urmeaz6:
a) p6na la 2.100 lei -710 lei;
b) de la 2. l0l lei pAn[ la 2.500 lei - 550 lei;
c) de la 2.501 lei p6na la 3.000 lei- 390 lei;
d) de la 3.001 lei pAnI la 3.500 lei- 250 lei.
Ajutorul financiar se acordf, lunar, pentru fiecare copil de v6rst[ preqcolar6.
Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bond se va acorda in limita fondurilor

bugetare anuale aprobate cu aceast[ destinalie in bugetul local.
Acordarea ajutor financiar se efectueazd nunrai pentru persoanele care au domiciliul sau

resedinla in comuna Albeqti, judelul Mureg, iar acoperirea financiara se asigur[ din bugetul local.
Drept pentru care sustinem proiectul de hotdrdre privind aprobarea metodologiei de aplicare

a prevederilor Legii nr.3512020 referitoare la acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata
serviciilor oferite de bond. initiat de Primarul comunei Albesti.

SECERETAR GENERAL
Purcariu Dinu!

ALBE$T|


