
H 0 l' A R A ~ T E:

JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

HOTARARE
Privind aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financial' familiilor pentl'll plata

serviciilor oferite de bona

Consiiiul Local al Comune! Moroeni, judetul Dambovita, intl'llnit in ~edinta ordinara, astazi, 29
iunie 2020,

Avand in vedere:
-Refe:-atul de aprobare al primamlui comunei Moroeni, inregistrat cu 01'. 5.491 din 7.05.2020,

privind proiectul de hoUirare privind a(:ordarea unui ajutor financial' familiilor pentl'll plata serviciilor
oferite de bona;

-Raportul de specialitate, inregistrat la 01'. 5.492 din 7.05.2020, al Compartimentului Asistenta
sociaUi din cadl'lll aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni, privind proiectul de
hotarare initiat de primal'lll comunei;

-Adresa Institutiei Preiectului - Judetul Dambovita, 01'. 5.875 din 22.06.2020, inregistrata la 01'.

7.013 din 22.06.2020, privind punerea in aplicare a prevederilor art. 17 din Legea 01'. 35/2020 privind
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentl'll plata serviciilor oferite de bona;

-PrevederiJe art. 17 din Legea 01'. 3~/2020 privind acordarea unui ajutor financial' familiilor
pentru plata serviciilor oferite de bona;

-Ptevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona;
-Prevederile art. 7 din Legea' 01'. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in

administratia ,publica;
-Rapoartcle de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

Comunei Morocni; ,
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din G.u.G. 01'. 57/2019 privind Codul

administrat'iv, ell modificarile ~icompl~tarile ultcrioare,
In temeiul art. 139 alin. (3)lit. a), 'coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) , lit. a)

~i art. 243"alin. ( 1), lit. a) din O.u.G. 01'. 57/2019 privind Codul administrativ, ell m:)dificarile ~i
completarile ulterioare, ,

Art. 1
Se aproba metodologia pl'ivind acordarea unui ajutor financial' familiilor pentl'll plata serviciilor

oferitede bOI,la,conform anexei -- parte iritegl'allta din pre.zenta.
Art. 2.
Secretal'lll comunei transmhe prezenta ditre Institutia Prefeetului - Judetul Dambovita, in eel

mult 10 zile lucl'atoal'e de Ja data adoptal'ii ~i 0 aduce la cuno~tinta publica ~i 0 eomunidi celor
interesati in termen de 5 zile de la data comunicarii catre prefect.
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Anexa la H.C.L. Moroeni nr. 38 din 29.06.2020

Metodologia
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona

Prezenta Metodologie stabile~te, In acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea
unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona ~i In functie de specificul local,
modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza
Comunei Moroeni.

Cap. I. Cadrul general.
Art. 1. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, asa cum este

prevazut de Legea nr. 35/2020 (denumit In continuare ajutor financiar), In limita fondurilor bugetare
anuale aprobate cu aceasta destinatie, persoanele care au In Intretinere copii de varsta pre~colara, ale
caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie ~i care se afla In una dintre urmatoarele
situatii:

a)este parintele la care copilullocuie~te In mod statornic;
b)are calitatea de reprezentant legal al copilului ~i se ocupa de cre~terea ~i Ingrijirea acestuia;
e)este persoana desemnata de parinte pentru Intretinerea copilului, pe perioada absentei

parintilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia ~i promovarea
drepturilor copilului, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Cap. II. Dispozitii generale.
Art. 2. (1) Ajutorul financiar se acorda pentru fiecare copil de varsta pre~colara, 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 pre~colara.
(3) La detern1inarea 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.
(l) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~icompletarile ulterioare.

Art. 3. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa
Indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)sa fie cetatean roman cu domiciliul In Comuna Moroeni, cetatean al altui stat sau apatrid, cu
domiciliulln Comuna Moroeni, In conditiile prevazute de legislatia In vigoare;

b)sunt angajate cu contract individual de munca, ori In baza unui raport de serviciu, desI~oara
activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati
agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita 0 functie de demnitate publica sau asimilatii.

(2) Pot beneficia de ajutorul financiar ~i persoanele care nu Indeplinesc conditiile prevazute la
alin. (1) lit. b) daca Indeplinesc In mod cumulativ urmatoarele conditii:

a)sunt ~omeri indemnizati sau sunt Inregistrate In evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de
muncajudetene, la data solicitarii, ca persoana In cautarea unui loc de munca;

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



(3) Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este inscris la
cre~aJgradinita acreditata (publica sau privata) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la
cre~aJgradinita acreditata (publica sau privata) ori nu a retras copilul de la cre~aJgradinita acreditata
(publica sau privata).

Art. 4. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevazute la art. 1 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, privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile ~i
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 ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modifidirile ~icompletarile ulterioare;

d)se afla in perioada de concediu pentru cre~terea copiilor in conformitate cu prevederile art. 2
sau art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/20 I0 privind concediul ~i indemnizatia
lunara pentru cre~terea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

e)nu ~i-au achitat impozitele ~i taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care Ie detin in
proprietate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.

Cap. III. Acordarea ajutorului financiar.
Art. 5. Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere ~i documente doveditoare care atesta

indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta metodologie.
Art. 6. (1) Cererea ~i documentele doveditoare se depun ~i se inregistreaza la sediul Primariei

Comunei Moroeni.
(2) Documentele doveditoare sunt:
a)copie dupa documentul de identitate al persoanei prevazute la art. 1;
b)copie dupa certificatul de na~tere 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 desta~oara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri
din activitati agricole, silvicultura ~i piscicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege, pentru
categoriile de venituri prevazute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea
organului fiscal central;

e)copia documentului in baza caruia se desta~oara activitatea de bona in conditiile art. 7 din
Legea nr. 167/2014, privind exercitarea profesiei de bona.

f)certificat de atestare fiscala emis de Compartimentul Taxe ~i Impozite Locale.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) cererea este insotita de documentele

doveditoare prevazute la alin. (1) lit. a) - c), e) si t), precum ~i de documente eliberate de Agentia
Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita.

Art. 7. (1) Dreptul la ajutorul financiar se aproba prin dispozitia primarului, dupa verificarea
de catre personalul Cpmpartimentului Asistenta sociala a indeplinirii conditiilor de acordare.

(2) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza in baza:
a)documentelor depuse de solicitant;



b)informatiilor existente in baza de date a Primariei Comunei Moroeni/ANAF;
c)altor documente, in functie de situatia in care se afla solicitantul.
(3) Verificarea cererilor insotite de documentele justificative se va face in ordinea inregistrarii

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

realizeaza prin dispozitie a primarului.
Art. 8. (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar,

solicitantul are obligatia de a depune la Compartimentul Asistenta Sociala, din 6 in 6 luni, 0 noua
cerere ~i 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 acordarii dreptului.

(3) Un nou drept poate fi stabilit dupa depunerea unei noi cereri ~i a documentelor doveditoare.
Art. 9. (1) Dreptul la ajutorul financiar se stabile~te incepand cu luna urmatoare depunerii

cererii, dar nu mai devreme de data la care bona i~i 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 lunar, prin transfer bancar, in contul beneficiarului.

Cap. IV. Modificarea cuantumului ajutorului financiar.
Art. 10 (1) In cazul in care, dupa acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbiiri in

situatia socio-economica a persoanei prevazute la art. 1, in componenta familiei acesteia sau
referitoare la copii, aceasta are obligatia ca in term en de maximum 10 zile sa Ie comunice in scris, cu
prezentarea documentelor justificative necesare, la Compartimentul Asistenta Sociala.

(2) In situatiit in care modificiirile 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. 9 alin. (3).

Cap. V. Suspendarea dreptului la ajutorul financiar.
Art. 11. (1) Suspendarea platii ajutorului financiar intervine in caz de suspiciune sau sesizare

privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.
(2) In aceasta situatie primarul dispune Compartimentului Asistenta SociaHi 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 verificiirilor se constata ca se mentin conditiile de acordare, plata

ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.
Cap. VI. Incetarea dreptului la aj utorul financiar.
Art. 12. (1) Dreptulla ajutorul financiar inceteaza in 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~algradinitii;
d)inceteaza activitatea bonei;
e)schimbarea domiciliului in alta localitate;
t)nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare;
g)se inregistreaza situatia prevazuta la art. 8.



(2) Incetarea dreptului la ajutorul financiar se face prin dispozitia primarului.

Cap. VII. Dispozitii finale.
Art. 15. Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de

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

fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul comunei Moroeni.
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