ROMANIA
ruDETUL IASI
PRIMARIA VALEA LUPULUI

CONSILruL LOCAL VALEA LUPULUI

HOTARAREA NR.63 I 30.06.2020
Privind aprobarea Metodolosiei de ac
prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona
Consiliul local al comunei Valea Lupului, jud.Iasi,intrunit in sedinta din data de 30.06.2020,
Avand in vedere proiectul de hotarare privind aprobarea_Metodologiei de acordare a unui
ajutor.financiarfamiliilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Valea Lupului, jud.Iasi,
nr.ll334/23.06.2020,Ia proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a
unui ajutor financiar.familiilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona,
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de asistenta sociala
rr.I1335123.06.2020,Ia proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a
uruti aiutorfinanciarfamiliilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor o.ferite de bona,
Avand in vedere art.l1 din Legea nr.3512020, privind acordarea unui ajutor financiar
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona,
Avand in vedere Legea nr.292l20ll,legea asistentei sociale,
Inbazaart.l29,alin.2,lit.d), alin.7,lit.b), art.l96, alin.l,lit.a din OUG nr.57l20l9,privind
Codul administrative,
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Metodologia de acordare a unui ajutorfinanciarfamiliilor cu copii prescolari
pentru plata serviciilor oferite de bona, familii ce au domiciliul pe raza comuna Valea Lupului,
jud.Iasi, , metodologie ce constituie Anexa nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Primarul com.Valea Lupului, impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul
primariei, va duce la indeplinire prezenta hotarare.
fut.3. Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului judetului Iasi,
-Primarului comunei Valea Lupului, jud.Iasi,
-compartimentului de asistenta sociala,
-compartimentului fi nanciar-contabil.
Presedinte sedinta,

BTITNARIU ALEXAN

Secretar general

UAT Valea Lupului,

rr*xrLrA

Anexa la hotarare nr...63130.06.2020.....

METODOLOGIE
de acordare a unui aiutor financiar familiilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor
oferite de bona

CAPITOL I
Cadrul legislativ
Legea 3512020, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru platra serviciilor
oferite de bona,
Legea 16712014, privind exercitarea profesiei de bona,
Legea 2921201l, legea asistentei sociale,
Legea 27212004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Legea 41612001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea 44812006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modifi carile si completarile ulterioare,
OUG I lll20l0, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, cu
modifi carile si completarile ulterioare,
Legea 22712015, privind Codul fiscal,
Regulamnetul 67912016, privind protectia persoanelor frzice in cee ace priveste prelucrarea
datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date.

CAPITOLUL

II

Cadru general
Art. l. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bon[, denumit in
continuare ajutor.financiar, prev5zut de prezenta lege, persoanele care au in intrelinere copii
de vtrsti prescolard, ale clror venituri sunt de pdni la 3.500 lei pe membru de familie qi care
se afl[ in una dintre urmitoarele situafii:

a)

este pirintele la

care copilul locuiegte in

mod

statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupd de cresterea gi ingrijirea acestuia;
c) este persoana desemnatl de plrinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absen{ei
pdrinfilor, conform prevederilor art. 104 din privind protectia si promovarea drepturilor
copilului, republicati, cu modificdrile qi completlrile ulterioare.

Art. 3. - La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate
de beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitdrii dreptului la ajutorul financiar, in condiliile
art.8 alin. (1) din Leeea nr.416i2001 privind venitul minim garantat, cu modificdrile si
completlrile
ulterioare.
4. - ( I ) Ajutorul flttanciar se acordi pentru fiecare copil de vArstI prescolarl, in functie
de nivelul veniturilor nete lunare pe rnembru de t'amilie. dupd cum unneazS:

Art.

pinl

la 2.100 lei - 710 tei;
b) de la 2.101 lei pdn[ la 2.500 lei - 550lei;
c) de la 2.501 lei pdni la 3.000lei - 390lei;
d) de la 3.001 lei pdnd la 3.500 lei - 250 lei.
a)

(2) Ajutorul financiar se

acordd lunar, pentru fiecare copil

de virst[

preqcolard.

Art. 5. - (l) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevdzute la art. 2 trebuie sd
indeplineasc[ cumulativ urmdtoarele condilii

:

a) si fie cet[fean romin, cetdfean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul in Romdnia, in condi{iile

prevdzute

de

legislafia

in

vigoare;

b) sunt angajate cu contract individual de muncd oiinbazaunui raport de serviciu, desfiqoarl
independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectual5, venituri din
activit[fi agricole, silvicultur[ sau pisciculturd ori exercit[ o funcfie de demnitate public[ sau
asimilat[.

activitl!

(2) Pot beneficia de ajutorul financiar si persoanele care nu indeplinesc condiliile prevdzute la
alin. (1) lit. b) dacl indeplinesc in mod cumulativ urmltoarele condilii:
a) sunt qomeri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele agen(iei pentru ocuparea fo4ei de
muncd judetene, respectiv a municipiului Bucureqti, la data solicitdrii, ca persoan[ in cdutarea

unui
loc
de
muncd;
b) nu au refuzat maximum doud oferte de muncd din partea agenliei pentru ocuparea forlei de
muncd judefene, respectiv a municipiului Bucuregti.

(3) Acordarea ajutorului financiar se efectueazi numai pentru copilul care nu este inscris
la cregi/grndinifl sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cresfl/grldini{I ori
nua
retras
copilul
de
la
cregi/gridinifi.

Art. 6. - Nu pot beneficia de ajutorul financiar

persoanele prevdzute

la art.2

care se

afl[ in

una sau mai multe dintre urmltoarele situalii:

a) este asistent maternal profesionist in conformitate cu legislalia in vigoare;
b) copilul/copiii este/sunt in intrelinerea acestor persoane, in temeiul art. 59 lit. b) din Lesea
rr. 27 212004, republicatd, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiazd, de indemnizalia prevdzutdla art. 42
alin. (4) din Leeea nr. 448/2006 privind protec{ia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat[, cu modifi clrile ;i completlrile ulterioare;
d) se afld in perioada de concediu pentru creqterea copiilor in conformitate cu prevederile art.
2 sau 31 din Ordonanfa de ureenl6 a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul gi
indemnizafia lunard pentru cresterea copiilor, aprobatd cu modificari prin Leeeaff.13212011,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
e) nu qi-au achitat impozitele ,si taxele fal6 de bugetul local pentru bunurile pe care le delin in
proprietate, potrivit dispozifiilor Lesn nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

CAPITOLUL III
Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de boni

Art. 7 . - ( I ) Ajutorul financiar se acordd pebazd de cerere si documente doveditoare care atestd
indeplinirea
prevdzute
conditiilor
prezenta lege.
de
(2) Documentele doveditoare sunt:

a)

de identitate al

persoanei prev[zute la art. 2;
b) copie dup[ certificatul de naqtere al copilului/copiilor pentru care se solicit[ ajutorul;
c) copia documentului prin care se atesti calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

copie dup[ documentul

d) adeverinfe privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate,
dupd caz, de angajator sau entitatea asimilatl acestuia ori de organul fiscal, sau, in cazul
persoanelor care desfbqoard activit[fi independente, obtin venituri din drepturi de proprietate
intelectuald, venituri din activitdli agricole, silviculturd gi piscicultur5, declarafia fiscal5
prevdnttd de lege, pentru categoriile de venituri prev5zute la art.3, pentru care Lesea nr.
227/2015, cu modificarile gi completdrile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de
partea
din
organului
fiscal
central;
e) copia documentului in baza cdruia se desfEsoar[ activitatea de bond in conditiile art.7 din
Lesea nr. 167 12014.

impunere

(2) Pentru persoanele prevlzute la art. 5 alin. (2) cererea este insotit[ de documentele
doveditoare prevdzute la alin. (1) lit. a) - c) si e), precum si de documente eliberate de agenfiile

pentru
Art.

de

ocuparea

fo4ei

de

judetene.

munca

8. - (1) Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreazd la serviciul public

asisten![ sociald

de
primaria
la
de
domiciliu.
(2) Dreptul la ajutorul financiar se aprobl prin dispozitia primarului, dup[ verificarea de citre

de

a

de

serviciul public
asistenfd socialS
indeplinirii condi{iilor
acordare.
(3) Verificarea indeplinirii condiliilor de eligibilitate serealizeaz[ de cdtre directia de asisten[I
sociald inbaza:

a) documentelor depuse de solicitant;
b) informafiilor existente in bazele de date ale autoritdlilor administrafiei publice centrale sau
locale;
c) altor documente, in functie de situafia in care se afld solicitantul.

(4) in cazul in care conditiile de acordare nu sunt indeplinite, respingerea dreptului se
realizeazd prin dispozitie a primarului.

Art. 9. - (l) in

vederea urmdririi respectdrii condigiilor de acordare a ajutorului financiar,
solicitantul are obligafia de a depune la serviciul public de asistenld sociald, din 6 in 6 luni, o
declaratie pe propria r[spundere privind mentinerea condiliilor de acordare a ajutorului.
(2) Neindeplinirea obligaliei prevSzute la alin. (l) 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 dupi depunerea unei noi cereri gi a documentelor
doveditoare.
10. - (l) Dreptul la ajutorul financiar se stabileqte incep6nd cu luna urmdtoare depunerii
cererii, dar nu mai devreme de data la care bona iqi incepe activitatea, rezultatd din
documentele justifi cative prezentate.
(2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizeazi in termen de maximurn 60 de zile de la

Art.

depunerii cererii.
(3) Dispozitia pritnarului se comunicd in tennen de 10 zile lucrdtoare de la emiterii.

(4) Plata ajutorului financiar se realizeaz5, in func{ie de opliunea beneficiarului, prin mandat
poqtal sau in cont bancar.

CAPITOLUL Iv
Modilicarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea

Art.

plifii

si incetarea

dreptului

11. - (1)

in cazul in care, dup[ acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbiri in
situa{ia socio-economic[ a persoanei prev[zute la art.2, in componenfa familiei acesteia sau
referitoare la copii, aceasta are obligafia ca in termen de maximum 10 zile si le comunice in
scris, cu prezentareadocumentelorjustificative necesare, serviciului public de asistent[ social[.
(2) in situafia in care modificdrile prev[zute la alin. (1) conduc lamodificarea cuantumului

ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispozifia primarului de modificare a
cuantumului, care se comunicd in termenul prevdzut la art. l0 alin. (3).
Art.12. - (1)

a)

Suspendarea

pl[fii ajutorului financiar intervine in una dintre urmltoarele situatii:

se inregistreaza

mandate poqtale returnate

consecutiv;
b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condiliilor de acordare a dreptului la
ajutor financiar.
(2) in situa[iaprevdn$dla alin.

efectuarea

3

(l) lit. b) primarul dispune serviciului public de asistentd sociall

de

verificlri.

(3) in urma verificlrilor efectuate, dacl se constatl modificarea condifiilor care au stat labaza
acorddrii dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, dupd caz, modificarea sau incetarea
dreptului.
(4) in situalia in care in urma verificdrilor se constati cd se mentin condiliile de acordare, plata

ajutorului financiar
Art.

se reia, inclusiv pentru

perioada

de

suspendare.

13. - Dreptul la ajutorul financiar inceteazd, in urmdtoarele situa[ii:

a) la implinirea de cdtre copil a v6rstei de 6 ani;
b) a intervenit decesul copilului;
c) copilul intr[ in sistemul de creqS/gr[dinif6;
d) inceteazd activitatea bonei;
e) schimbarea domiciliului in alt[ localitate;
f) nu mai sunt indeplinite condiliile de acordare;

g) se inregistreazd situalia prev[zuti la art.9.

CAPITOLUL V
Dispozifii finale

Art.

14. - Cererile insolite de documentele justificative se analizeazd in ordinea inregistrdrii

acestora.

Art.

(l)

Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recupereazdde la titularul
dreptului ajutorului financiar in termenul general de prescriplie prevdzut de art. 2.517 din Leeea
28712009 privind Codul civil, republicatd,
modificdrile ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor pl5tite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de cdtre agentia
pentru
inspeclie sociald judefeanI,
condiliile legii.
15. -

nr.

cu

plili

qi

in

(3) Pentru recuperarea sumelor plltite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar
semneazi un angajament de platl la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume
put6nd fi recuperate qi din alte drepturi pl[tite de agen]ia pentru plegi qi inspeclie sociall
judefeand. in situafia in care titularul dreptului ajutorului financiar refuzd semnarea
angajamentului de platd, recuperarea sumelor pldtite necuvenit se face, potrivit legii, direct de
la
beneficiar.

Art. 16. - Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonl se va acorda in limita
fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceast[ destinafie in bugetul local.

Art. 17. -

Pentru acordarea ajutorului financiar prev5zut de prezenta lege, autoritetile
administraliei publice locale aprobi prin hotdr6re a consiliului local metodologia de aplicare,
in functie de specificul local.

