
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL VALEA CALUGAREASCA 

HOTARARE 
privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar 
familiilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona 

Consiliul Local al comunei Valea Calugareasca, intrunit in sedinta ordinara la data de 
27.06.2020; 

Luand in considerare referatul nr. 11663/17.06.2020, al carui semnatar este primarul 
comunei Valea Calugareasca, prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind 
aprobarea Metodologiei de acordare a. unui ajutor financiar familiilor cu copii prescolari pentru 
plata serviciilor oferite de bona, precum si raportul nr.11664/17.06.2020 intocmit de 
compartimentul de asistenta sociala. 

In temeiul prevederilor art.17 din Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor 
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona si ale art.67, art.112 alin.1 si alin.3, 
lit.m din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale; 

In baza art.129, alin.l, alin.2 si alin.7, lit.b, art.139, alin.3, lit.a si art.196, ali.1, lit.a din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii 
prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita fondurilor 
bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local al comunei Valea Calugareasca. 

Art. 3. Serviciul financiar-contabil si compartimentul de asistenta sociala vor duce la indeplinire 
prezenta hotarare. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Prahova si persoanelor 
interesate. 

Valea Calugareasca/25.06.2020 
Nr. Sf: 

Contrasemneaza, 
Secretar general Valea Calugareasca 

Gr~ilolteia 
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Anexa la HCL nr. S;t./25.06.2020 

METODOLOGIA 
de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii prescql~ri/ 

pentru plata serviciilor oferite de bona ~i_ 
y; ·,:,· .. 

prezenta metodologie a fast elaborata in baza art.17 din Legea nr.35/2020 p;iVihcL~cCJrdarea 
unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona si stabileste, la nivelul 
Comunei Valea Calugareasca, modalitatea de acordare a acestui tip de ajutor financiar familiilor 
care intrunesc conditiile legale si au domiciliul/resedinta pe raza Comunei Valea Calugareasca. 

Capitolul I. Dispozitii generate 

Art.1 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, conform Legii 
nr.35/2020, in limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie, persoanele 
care indeplinesc cumulativ conditiile urmatoare: 

a) Este cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliuljresedinta in 
Comuna Valea Calugareasca; 

b) Are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupa de cresterea si ingrijirea 
acestuia sau este persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe 
perioada absentei acestora, conform art.104 din Legea 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) Au in intretinere copil/copii de varsta prescolara (neinscris la cresa/gradinita sau pentru 
care solicitantul nu a refuzat un lac la cresa/gradinita sau nu a retras copilul de la 
cresa/gradinita); 

d) Venitul net lunar pe membru de familie sa fie de pana in 3500 lei; 
e) Sunt angajate cu contract individual de munca ori in baza unui raport de serv1c1u, 

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 sau sunt someri ( la data cererii sa fie indemnizati sau 
inregistrati in evidentele AJOFM PH, ca persoana in cautarea unui lac de munca si care 
nu au refuzat maximum doua oferte de munca) 

Art.2 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) Copiluljcopiii este/sunt in intretinerea acestor persoane, conform art 59, lit.b din L 

272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) Este asistentul personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta la rt.42, 

alin.4 din Legea 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 prevedreile 
OUGlll/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modif 
si completarile ulterioare; 



e) Nu si-au achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe'car~_ledetil1\ 
in proprietate, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rpodificarile si 
completarile ulterioare; ,, 

CAP.II ACRODAREA AJUTORULUI FINANCIAR 

Art.3 Baremul de acordarea a ajutorului financiar 

a) Ajutorul financiar se acorda pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie de nivelul 
veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza: 
1. Pana la 2100 lei- 710 lei; 
2. De la 2101 pana la 2500 lei- 550 lei; 
3. De la 2501 pana la 3000 lei- 390 lei 
4. De la 3001 pana la 3500 lei- 250 lei 

b) La determinarea venitului net lunar se ia in calcul media veniturilor nete realizate de 
beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitarii dreptului la ajutorul financiar . Nu sunt 
luate in calcul : alocatia pentru sustinerea familiei, alocatia de stat pentru copii, bugetul 
complementar, bursele scolare, alocatia de hrana pentru copiii cu CES, tichete de 
gradinita, bani de liceu, veniturile zilierilor, sume ocazionate acordate de la bugetul de 
stat sau local pentru despagubiri sau situatii exceptionale; 

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

Art.4. Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere (vezi anexa 1 la metodologie- care va 
cuprinde si angajamentul de plata dar si acordul de prelucrare a datelor ) si documentele 
doveditoare care atesta indeplinirea conditiilor legale. 

Art.5 Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la compartimentul de 
asistenta sociala Valea Calugareasca. 

Dosarul trebuie sa contina (in functie de caz) , urmatoarele: 

1. Copie act de identitate al persoanei de la art.l; 
2. Copie dupa certificatul de nastere al copilului/copiilor pentru care se solicita ajutorul 

finaciar; 
3. Copie care atesta calitatea de reprezentant legal al copilului; 
4. Copia actelor de identitate ale celorlati membrii din familie; 
5. Dovada veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni de catre membrii familiei ( salariu, 

adeverinta eliberata de catre AJOFM PH pentru someri indemnizati sau inregistrati in 
evidente ca fiind in cautarea unui loc de munca si care nu au refuzat maxim doua oferte 
de munca din partea AJOFM PH sau alte categorii de venituri, conform art.1 din prezenta 
metodologie); 

6. Copia documentului in baza caruia se desfasoara activitatea de bona in conditiile art.7 
din Legea 167/2014 ( furnizarea serviciilor in baza unui contract individual de munca 
incheiat intre bona si o persoana juridica sau desfasurarea activitatii bonei ca persoana 
fizica autorizata ); 

7. Alte documente, in functie de caz. 

Cererile insotite de documentele justificative se analizeaza in ordinea inregistrarii acestora. 



. ---- ·----·. 

Art.6 Aprobarea sau respingerea dreptului se realizeaza in termen de ma~irilum 60 zile cle la 
depunerea cererii prin dipozitia primarului. c ' -

. ·~> 

Dispozitia primarului se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la emiter~: <,,_, ,>> 
Art.7 Dreptul la ajutorul finaciar se stabileste incepand cu luna urmatoare depunerii cererii, 

dar nu mai devreme de data la care bona isi incepe activitatea, rezultata din documentele 
prevazute la art.7 din Legea 167/2014. 

Art.8 

1. In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul 
dreptului are obligatia de a depune la compatimentul de asistenta sociala, din 6 in 6 luni, 
o declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare. 

2. Neindeplinirea obligatiei in termen de 30 zile de la implinirea termenului de 6 !uni, 
conduec la incetarea dreptului. 

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

4. Plata ajutorului financiar se face prin mandat postal sau cont bancar. 

CAP.III MODIFICARE, SUSPENDARE SI INCETAREA DREPTULUI FINANCIAR 

Art.9 Daca, dupa acordarea dreptului la ajutorul financiar, apar schimbari in situatia socio
economica, in componenta familiei sau referitoare la copii, titularul are obligatia ca in termen 
de 10 zile sa comunice in scris, cu prezentarea documentelor justificative, compartimentului de 
asistenta sociala. Dupa verificarea modificarilor, daca se impune modificarea cuantumului 
ajutorului, se emite o noua dispozitie si va fi comunicata titularului in termenul prevazut la 
art.6. 

Art.10 Ajutorul financiar se suspenda daca: 

1. Se inregistreaza 3 mandate postale returnate consecutiv; 
2. In caz de suspiciune privind modificarea conditiilor de acordare - caz in care se 

efectueaza verificarea eligibilitatii si daca sunt constatate schimbari se emite o noua 
dispozitie, de reluare plata, modificare cuantum sau incetare drept. 

Art.11 Ajutorul financiar inceteaza daca: 

1. Copilul a implinit 6 ani; 
2. A intervenit decesul copilului 
3. Copilul intra in sistemul de cresa/gradinita; 
4. Inceteaza activitatea bonei; 
5. Schimbarea domiciliului in alta localitate; 
6. Nu se mai indeplinesc conditiile de acordare; 
7. Nu se inregistreaza declaratia din 6 in 6 luni. 



Primaria comunei Valea Calugareasca 
Valea Calugareasca, m. 204 
Judetul Prahova 
Tel./Fax: 0244 235 444 
www.primariavaleacalugareasca. 

CAP. IV DISPOZITII FINALE 

Art.13. Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recupereaza 
conform legii. 

Art.14 Ajutorul financiar nu se ia in calcul la stabilirea altor drepturi banesti sau la acordarea altor 
beneficii de asistenta sociala. 

Art. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda in limita fondurilor bugetare anuale 
aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local al Comunei Valea Calugareasca. 

Prese9r~tesedinta1 
Vasi1e cr~fiel 
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Contrasemneaza, 
Secretar general Valea Calugareasca 

G~ofteia 
L}:G"'L~ 


