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PROIECT DE HOTARARE
pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar- 

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona la nivelul
comunei Gogealac, judetul Constanta

- Consiliul Local Cogealac, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara

/extraordinaralextraordinara de indata din data de

-Avand in vedere Proiecful de hotarare pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor

ajutor familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, la nivelul comunei Cogealac, judetul Constanta inregistrat

sub nr. 13122.06.2020, Referatul de aprobare a initiatorului dl. primar ALEXA GHEORGHE, inregistrat

sub nr. 5Il6l22.06.iOZO, Raportul de specialitate intocmit de d-na Tocica Giorgiana- din cadrul

Compartimentului de Asistenta Sociala" Sanatate si Autoritate Tutelara, nr.5178122.06.2020, Avizul

comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local nr. 1 si 2, avizat pentru

legalitate de catre secretarul general al comunei d-na Jr. Delcea Lenuta;

Inbaza prevederilor anl-. ll din Legea nr.3512020, privind acordarea unui ajutor financiar

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, ale art.2, alin.(4), art. ,lit'a),lit. g), art.6, lit'a) din

Legea m.2i212004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, ale art. 67, art.73, alin{2) lit.b) si (3) din Legea nr.

2g1l20l1 a asistentei sociale , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale afi.3-4,lit.a)-e), art. 5-13 din

Legea w. 16712014 privind exercitarea profesiei de bona;

- In temeiul privederilor art.l29, alin. (1) si (2), lit. ,'d", alin.(7), lit. "b", art.139, ahn

(1) si ale art.196,alin.(l), iit. A" din O.U.G t:r..5712019, privind Codul administrativ;

IIOTARASTE:

Art. l- Se aproba Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata

serviciilor ofbrite de bona, la nivelul comunei Cogealac, judetul Constanta, conform Anexei care

face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Primarul prin compartimentele de specialitateva duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari , iar secretarul general al comunei la cunostinta tuturor factorilor

interesati.
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Anexi la Proiectul de hotirAre nr'13122'06'2020

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor

oferite de bona la nivelul comunei cogealac, judetul constanta

prezenta Metodologie stabile;te in acord cu prevederile Legii w. 3512020 privind acordarea unui

ajutor financiar familiilo, p"otru plata serviciilor oferite de bond qi in funclie de specificul local, modalitatea

de acordare a unui ajutor f-aocia, familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon6, la nivelul comunei

Cogealac, j udelul Constanta.

in sensul prezentei metodologii, termenii gi expresiile de mai jos au urmitoarele semnificalii:

a) bon(t- persoana frzicL cetllean romdn sau strdin, cu domiciliul ori reqedinla legalS in Romdnia,

calificat6 potrivit prevederilor legale sd desf*agoare servicii de ingrijire 9i supraveghere a copilului;

b) copil- persoana care nu a implinit vArsta de 18 ani gi care nu a dobdndit capacitatea deplind de

exerciliu, potrivit legii;
c) domiciliuUreSedinla

locuiegte in mod statornic sau

principald/secundard;

copilului- locul unde reprezentantul legal al copilului la cate acesta

locul unde reprezentantul legal al copilului declard cd igi are locuinla

d) domiciliul/reSedinla bonei - locul unde aceasta declari cb igi are locuinia principalS/secundard

conform Codului civil;
e) servicii de tngrijire Si suproveghere a copilului - servicii instructiv-educative prin care se asiguri

ingrijirea, cre$terea" p-t""tiu. educalia gi invilarea copilului, folosind metode variate qi alternative de

educare gi asistare a coPilului-

CAPITOLTIL I: Cadrul General

Art. 1. (l) Benefrciarul serviciilor de ingrijire gi supraveghere oferite de bond este copilul care

necesitd supraveghere qi ingrijire pe timpul zilei'

(2) Serviciile de ingrijire qi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone pot fi acordate

dtrpd cum urmeazd:

a) la domiciliul/reqedinla bonei;

b) la domiciliul/reqedinla copilului'
(3) pot benefiiia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bon6, astfel cum este

prevdzutde Legea nr. 3512020 (denumit in continuar e ajutor financiar), in limita fondurilor bugetare anuale

aprobate cu aceastd destinafie, persoanele care au in intrelinere copii de vArstS preEcolard, ale cdror venituri

sirnt de p6n6 la 3.500 lei pe membru de familie qi care se afld in una dintre urmdtoarele situafii:

a) este pdrintele la care copilul locuieqte in mod statornic;

bj are calitatea de reprezentant legal alcopilului 9i se ocupl de creqterea qi ingrijirea acestuia;

c) este persoana desemnat6 de pliinte p"nt u intrelinerea copilului, pe perioada absenlei pdrintilor' conform

freuederilo. art. 104 din Legea ni.zlztzoo+irivind pioteclia qi promovarea drepturilor copilului,

iepublicatd, cu modificSrile 9i completdrile ulterioare'

.CAPITOLUL II: Dispozifii generale

Art.2.(1) Ajutorul financiar se acordd pentru fiecare copil de vArstd preqcolard, in funclie de nivelul

veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupd cum urmeazd:

a) pAni la 2.100lei - 710lei;
b) de la 2.101 lei pdndla 2.500 lei - 550 lei;

c) de la 2.501 lei pAn6la 3.000lei - 390lei;
d) de la 3 .00 1 lei pdnd la 3 .500 lei - 250 lei'

(2) Ajutorul financiar se acordd lunar, pentru fiecare copil de varstd preqcolard'

(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 condiliile art. 8 alin' (1)

din Legea w. 41612001privind venitul minim garantat,,cu modific[rile 9i completdrile ulterioare'

Art. 3. (l) pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevdzute la art. 1 trebuie si

indeplineascd cumulativ urm[toarele condilii:

a) s6 tie cetalean rom6n, cet[fean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul in Rom6nia, in condiliile prevazute

de legislalia in vigoare; 
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b) sunt angajate cu contract individual de muncd ori in baza unui raport de serviciu, desfbgoard activitafl

independeite, oblin venituri din -drepturi de proprietate intelectuald, venituri din activitdli agricole,

silvicultura sau piicicultura ori exercit[ o funclie de demnitate public[ sau asimilatS.

(2) pot teneficia de ajutorul financiar gi persoanele care nu indeplinesc condiliile prevdzute la alin.

(1) lit. b) dacS indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele condilii:

a)- sunt gomeri indemnizali sau sunt inregistrate in eviden{ele agentiei pentru ocuparea fo(ei de muncl

jra"tr"n", respectiv a municipiului Bucureqti, la data solicitdrii, ca persoan[ in c[utarea unui loc de muncS;

U) n' au refuzat maximum doud oferte de muncd din partea agenliei pentru ocuparea forfei de muncd

judefene, respectiv a municipiului Bucureqti.
(3) Acordarea ajutorului financiar se efectueazd numai pentru copilul care nu este inscris la

cr"ga/gridirritr6 sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creqd/grddinild ori nu a retras copilul de la

creq6/gridini!6.
Art. 4. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele ptevdntte la art. I care se afl6 in una sau

mai multe dintre urmdtoarele situalii:
a) este asistent matemal profesionist in conformitate cu legislalia in vigoare;

bj copilul/copiii este/sunt in intrelinerea acestor persoane, in temeiul art.59lit. b) din Legea nr.27212004,

republicatd, cu modificirile gi completlrile ulterioare;

c) este asistentul personal al copilului sau benefici azd de indemnizati a prevdzttd la art. 42 alin. (4) din Legea

nr.441l2006privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatS, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare:
d) se afl6 in perioada de concediu pentru cretterea copiilor in conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din

Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 1lll20l0privind concediul gi indemnizalia lunard pentru creqterea

copiilor,-aprobaticu modificdri prin Legea w.73212011, cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare;

e) nu qi-au achitat impozitele gitaxele fap de bugetul local pentru bunurile pe care le delin in proprietate,

potriuit dispozitriilor Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile 9i completirile ulterioare.

CAPITOLUL lTrs fis61flarea dreptului la ajutor linanciar

Art.5. (1) Ajutorul financiar se acordd pebazd, de cerere gi in baza documentelor doveditoare care

atestd indeplinirea condiliilor prevlzute de prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon['

1z) UoOetut cererii de acordare a ajutorului financiar este prevSzut in anexa laprezenta metodologie.

Art. 6. (1). Cererea gi documentele doveditoare se depun gi se inregistreazd la Primdria comunei

Co gealac-Compartimentul de asisten{d socialS'

(2) Documentele doveditoare sunt:

a) copie dupd documentul de identitate al persoanei prevdzute la att. l;
Uj .opi" dup6 certificatul de nagtere al copilului/copiilor pentru care se solicitd ajutorul;

.j .oplu documentului prin care se atestd calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

dj adeverinle privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, dup[ caz, de

angajator sau-entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal, sau, in cazul persoanelor care desfdqoard

u"i ritali independente, oblin venituri din drepturi de proprietate intelectuald, venituri din activitdli agricole,

silviculiurd gi pisciculturd, declaraliafiscald prevdzutd de lege, pentru categoriile de venituri previlzuteLaart.

3, pentru 
"ur. 

L"g"u nr.22712015,.u *odificirile gi completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei

decizii de impunere din partea organului fiscal central;

e) copia documentului in baza caruia se desfbgoard activitatea de bon[ in conditriile art. 7 din Legea

nr.16712014.
f) angajament de plat[ la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum cd aceste sume pot fi recuperate 9i din

alte drapturi pldtite de agenlia pentru pl6fi qi inspeclie social a judefului Constanta.

g) declaralie-pe proprielaspundere ia copilul nu este inscris la creg5/grddinilS 9i cd nu a tefuzat un loc la

cregd/grddinifd de pe raza judeqului Constanta.
(3) Pentru persoanele prevdzute la art. 3 alin. (2) cererea este insolitd de urmdtoarele documente:

a) documentele doveditoareprevdzute la alin. (2)lit. a)-c) qi lit' e)-g);

bj alte documente eliberate de Agenfia pentru Ocuparea ForJei de Munc6 a Judelului Constanta.

Art. 7. (l) Dreptul la ajutoruf financiar ie aprobd prin dispozilia primarului, dupd verificarea de

c6tre compartimentul de asistentd sociald a indeplinirii condiliilor de acordare.

(3) Verificarea ?ndeplinirii condiliilor de eligibilitate se realizeazd de c6tre compartimentul de

asistenld socialS in baza:

a) documentelor depuse de solicitant;

b) informaliilor existente in bazele de date ale autorit[lilor administraliei publice locale;

c) altor documente, in funcfie de situalia in care se afld solicitantul.

(4)in cazul in care condiliile de acordare nu sunt indeplinite, respingerea dreptului se realizeazd prin

dispozilie a primarului.



Art. 8. (l) in vederea urmdririi respectdrii condiliilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul

are obligalia de a depune la coinpartimentul de asistenld sociald, din 6 in 6 luni, o declaralie pe propria

rbspundere privind menlinerea condiliilor de acordare a ajutorului.

(2,)Neindeplinirea obligaliei prevdzute la alin. (1) in termen de maximum 30 de zlle de la implinirea

termenului de 6 luni conduce la incetarea dreptului'
(3) Un nou drept poate fi stabilit dupd depunerea unei noi cereri qi a documentelor doveditoare.

Art. 9. Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizeazd in termen de maximum 60 de zile

de la depunerea cererii.
Art. 10. Dispozilia primarului se comunicd in termen de 10 zile lucrdtoare de la emitere'

Art.ll. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se stabileqte incepdnd cu luna urmdtoare depunerii

cererii, dar nu mai devreme de data la care bona igi incepe activitatea, rezriltatd din documentele justificative

prezentate.

CAPITOLUL fV: Modificarea cuantumului dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art.lZ. (l) Dac[ dupd acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbdri in

situalia socioeconomicd a persoanei prevlzute laart. l, in componenp familiei acesteia sau referitoare la

copii, aceasta are obligalia ca in termen de maximum 10 zile s61e comunice in scris, cu prezentarea

documentelor justificative necesare, compartimentului de asistenld social6'

(2) Verificare modificdrilor prevdzute la art. (1) se va face dupi parcurgerea aceloraqi paqi ca qi in

cazul acorddrii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

(3) in situalia in care modificdrile prev[zute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului

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

comunica beneficiarului in termenul prevdzut la art' 10 '

CApITOLUL V: Suspendarea plifii ajutorului financiar pentru plata bonelor

Art. 13. (l) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor pldti lunar, prin

transfer bancar.
(2) Suspendarea plalii ajutorului financiar intervine in urmdtoarea situalie:

b) in caz de iuspiciune sau sesizare privind modificarea condiliilor de acordare a dreptului la ajutor

financiar.- 
(3) in situalia prevdztttA la alin. (l) lit. b) primarul dispune reverificarea indeplinirii condiliilor de

elisibilitate.
(a) h urma verific[rilor efectuate, dacb se constatd modificarea condiliilor care au stat la baza

acord6rii dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, drtpd caz, modificarea sau incetarea dreptului Ei

recuDerarea sumelor incasate necuvenit.
(5) in situalia in care in urma verificdrilor se constatd c[ se mentin condiliile de acordare, plata

ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

CApITOLUL VI: tncetarea dreptului la ajutor {inanciar pentru plata bonelor

Art. 14. (1) lncetarea dreptului intervine:

La dataimplinirii de cdtre copil a v6rstei de 6 ani;

La data decesului coPilului;
La datala care copilul intri in sistemul de cregd/grddinifd, sau p[rintele refizdun loc la creqd/gridinild;

La dataincetbrii contractului de prestdri servicii prev[zut la aft. 6 alin' 2,lit' e;

La data schimbdrii domiciliului in altd localitate;

La cerera beneficiarului;
Se inregistreazd situalia prev1zutd la art. 8 din prezenta metodologie;

Neindeplinirea condiqiilor de acordare.

(2j incetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispozifia primarului.

Capitolul VII. DisPozifii finale

Art. 15. Cererile insolite de documentele justificative se analizeazdin ordinea inregistrdrii acestora.

Art. 16. Sumele incasate necuvenit cu titiu de ajutor financiar se recupereazd de la titularul dreptului

ajutorului financiar in termenul general de prescriptie ptevdzrtt de art' 2.517 din Legea

nr . 287 12009 privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile ulterioare.

a)

b)
c)
d)
e)
rl

s)
h)
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Art. 17. Recuperarea sumelor pl[tite necuvenit cu titlu de ajutor financiar conform art. 15 alin. (2)

din Legea nr.3512020.
Art. 18. pentru recuperarea sumelor pldtite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar

semneazd un angajament de plati la solicitarea dreptului de ajutor financil, aceste^sume putAnd fi recuperate

qi din alte drept,rii plitite de agenlia pentru plali gi inspecJie sociald jude{eand. In situalia in care titularul

dreptului ajutorului hnanciaru efuzZ semnareaangajamentului de platd, recuperarea sumelor pldtite necuvenit

se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.
Art. 19. Aiutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bond se va acorda in limita fondurilor

bugetare anuale aprobate cu aceastE destinalie in bugetul local'

Art. 20. prezenta metodologie va putea fi completati gi/sau modificati in funclie de legislalia in

vigoare incidentd.
Art. Zl, prezentametodologie este valabild de la data aprobdrii sale prin hotdrAre a consiliului Local

al comunei Cogealac.

Initiator,
Primar,

Av izat pentru legalitate

Secretar ral al comunei,
jr.D A

Red:T.G

Dac: T.G

EX. 16 din care: - 2 exemplare originale-L ex: secretar general, 1 ex: Prefectura Constanta;

L4 ex. copii consilieri locali inclusiv comisiei nr. 1 si 2;
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NR.5176 122.06.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea

unui ajutor financiar familiilor pentru plata servic_iilor oferite de bona, la nivelul
comunei Cogealac, judetul Gonstanta

Avdnd in vedere necesitatea implementdrii la nivelulcomunei Cogealac, a Legii nr'35/2020,

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona si analizand fac

urmatorele precizari:
- art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru

plata serviciilor oferite de bona, conform careia "pentru acordareo oiutorului financior
prevozut de prezento lege, autoritotile administratiei publice locale aproba prin hotorore

a consiliuluilocol metodologia de aplicare'"

- art. 1-g din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr'167/2074

privind exercitarea profesiei de bon5, aprobate prin HotirArea Guvernului nr.

652/2017, unde se cuprind gi procedura de recunoagtere a calificirilor ln

vederea exercitirii profesiei de boni pe teritoriul Rom6niei, aspectele

referitoare la exercitarea acestei profesii, precum 9i institutiile competente

pentru eliberarea documentelor necesare oblinerii acestui drept;

- art. 67,art.73 alin. (2) lit. b 9i (3)din Legea nr.292/20L1 a asistenlei, cu

modificSrile gi completirile ulterioare, unde se specifici faptul c6: art.67:

"Mdsurile de asistenld sociald pentru familie nu sunt acordate pentru

compensoreo sorcinilor specifice acesteio, ci ca forme de spriiin destinote, in

principal, mentinerii copiluluiin famitie gi depdsirii unei situalii de dificultate,

reconcilierii viegii de fomilie cu vialo profesionald, incuraidrii ocupdrii pe piola

m,ncii." si art. 73: "(2)Principolele categorii de servicii sociale sunt:...b)servicii de

reconciliere o vielii de fomilie cu viola profesionald; (3)Serviciile sociale

prevdzute la alin. (2) pot fi acordate in institutii/unitdli de asistenld sociald,

respectiv in centre de zi, centre rezidenfiale, internate de tip social, precum 9i la

domicitiul familiei, lo domiciliul persoanei care acordd ingriiire copilului sou in

comunitate."
Totodati, posibilitatea acordirii unui sprijin financiar din partea autoritililor

locale in vederea asiguririi de servicii sociale integrate de reconciliere a vielii de familie cu viata

profesionalS este posibilS prin sistemul reglementat de Legea nr' 292/2011, potrivit clrora

responsabilitatea dezvoltirii, administrdrii gi acorddrii serviciilor sociale, este partajatS, intre



autorit;lile publice centrale ;i locale, finanlarea fiind asigurati dupi caz din bugetul local, din

contribulia beneficiarului ;i/sau, dupi caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum 9i din

alte surse - art.39, coroborat cu art. 16 din Legea nr.3512020 privind acordarea unui ajutor

financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de boni: "Aiutorul financiar pentru plato

serviciilor oferite de bond se vo acorda in limita fondurilor bugetare onuale oprobote cu aceastd

destinalie in bugetul local."

Competenla de aprobare a prezentului proiect de hotir6re revine consiliului

local in raport de prevederile art. 139 alin. (1) coroborat cu art' 196 alin' (L) lit' a) din

ordonanta de urgenli a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificbrile 9i

completdrile ulterioare.

Constat ci, sunt intrunite condiliile legale cerute de legiuitor pentru aceasti

proceduri, gi se impune aproba rea Metodologiei privind acordarea unui aiutor financiar

familiilor pentru plato serviciilor oferite de bond,la nivelul comunei Cogeolac, iudeful Constanto

consider propunerea de mai sus ca fiind legala, necesarS 9i oportunS, in

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanla de Urgen!| a Guvernului nr'

5Tlil}tg privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare, fapt pentru care,

pe baza considerentelor susmenlionate, propun, adoptarea Proiectului de hotdrdre privind

oprobarea Metodologiei privind acordarea unui aiutor finan'ciar familiilor pentru plata serviciilor

oferite de bond, la nivelul comunei Aninoaso, iudeSut Ddmbovifa, in forma invederatS'

Vi prezentdm aliturat, spre analizb gi aprobare proiectul de hotirAre ?n sensul celor de

mai sus.
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Compartiment Asistenta Sociala, Sanatate si Autoritate Tutelara

NR.5178/22.06.2020

REFERAT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru
plata serviciilor oferite de bona, la nivelul comunei Cogealac, judetul Constanta

Subsemnata Tocica Giorgiana - referent in cadrul compartimentului de asisten|5

socialS din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in baza referatului de aprobare al

primarului comunei, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat in calitatea sa de

inifiator, inregistrat sub nr.13/22.06,2020, prin care supune spre aprobare Consiliului local,

Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Metodologiei privi.nd acordorea unui aiutor finonciar

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bond, la nivelul comunei Cogealac, iudelul
Constanto - nr.L3/22.06.2020, fac urmitoarele preciziri ce se impun:

Serviciile sociale sunt definite ca reprezent6nd activitatea sau ansamblul de activititi
realizate pentru a rispunde nevoilor sociale, precum gi a celor speciale, individuale, familiale

sau de grup, in vederea depigirii situaliilor de dificultate, prevenirii gi combaterii riscului de

excluziune socialS, promovirii incluziunii sociale gi cregterii calitdtii vietii.

Urmare a modificbrilor intervenite in nevoile sociale ale popula!iei localitilii, in
comportamentul general al locuitorilor gi in legislalia nalionalS in domeniul asisten{ei sociale,

in raport de natalitatea scizutd gi fa15 de contextul geopolitic 9i social actual al Rom6niei, se

impune elaborarea in funclie de specificul local al comunei a unei Metodologii privind

acordareo unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bond, la nivelul

comunei Cogeolac, judegul Constonta.

Scopul prezentului proiect de hot5r6re, aga cum este sustinut gi de iniliator, este

acela de a asigura cadrul legal gi condiliile furnizSrii unor servicii de reconciliere a vielii de

familie cu vialo profesionold, care implicit sb conduci la imbunbt5lirea calit;tii vietrii

famlliilor gi a copilului.

AvAnd in vedere cd, potrivit prevederilor art. L29 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit.

b), din Ordonanla de UrgenlS a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificirile gi completirile ulterioare, consiliul local exercitS, in condiliile legii, atributii
privind gestionarea serviciilor de interes local, in temeiul cirora asigurd, potrivit

competentei sale si in conditiile legii. cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice

de interes local privind: serviciile sociale pentru protectia copilului. a persoanelor cu

handicap. a persoanelor vdrstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie

sociali. este evident c5, aprobarea acestei metodologii necesiti exercitarea procesului

deliberativ al consiliul local.



Cadrul legal aplicabilprezentului proiect de hoti16re este redat de prevederile:

pentru plata serviciilor oferite de bon5, publicati in Monitorul oficial din data de 01.04.2020,

conform ciruia x

boni, unde se reglementeazb c5: art. 4 tit. a): bond - persoqno fizicd, cetdleon romdn sau

strdin, cu domiciliul ori regedinla legald in Romdnia, calificatd potrivit prevederilor legale sd

desfdgoore servicii de ingrijire gi suproveghere a copilului;" eli "servicii de ingriiire 9i

supraveghere o copilutui - servicii instructiv-educative prin core se asigurd ingriiirea,

cre$terea, proteclio, educalia giinvdsarea copilului, folosind metode variate 9i alternative de

educore gi asistare a coPilului;"

privind exercitarea profesiei de boni, aprobate prin Hoti16rea Guvernului nr' 652/20L7'

unde se cuprind gi procedura de recunoagtere a calificdrilor in vederea exercitirii profesiei

de boni pe teritoriul Rom6niei, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, precum

gi instituliile competente pentru eliberarea documentelor necesare oblinerii acestui drept;

modificdrile gi completdrile ulterioare, unde se specifici faptul c5: art' 67: "Mdsurile de

asistenld sociald pentru famitie nu sunt ocordote pentru compensarea sarcinilor specifice

acesteio, ci ca forme de sprijin destinate, in principal, menlinerii copilului in familie 9i

depdsirii unei situalii de dificultate, reconcilierii vielii de familie cu vialo profesionald,

incurajdrii ocupdrii pe piala muncii." gi art. 73: "(2)Principalele categorii de servicii sociale

sunt: b)servicii de reconciliere o vielii de familie cu viola profesiondld; (3)Serviciile sociale

prevdzute lo alin. (2) pot fi acordate in institulii/unitdli de asistenld sociald, respectiv in

centre de zi, centre rezidentriale, internate de tip sociol, precum gi la domiciliul fomiliei' Io

domicitiut persoanei care ocordd ingriiire copilului sou in comunitate

locale in vederea asiguririi de servicii sociale integrate de reconciliere a vielii de familie cu

viala profesionald este posibilS prin sistemul reglementat de Legea nr.292/201L, potrivit

cirora responsabilitatea dezvoltirii, administrdrii gi acordirii serviciilor sociale, este

partajatS, intre autoritSlile publice centrale gi locale, finanlarea fiind asigurati dupd caz din

bugetul local, din contribulia beneficiarului gi/sau, dupd caz, a familiei acestuia, bugetul de

stat, precum gi din alte surse - art.39 coroborat cu art. 16 din Legea nr.35/2020 privind

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonS: "Aiutorul

financior pentru plata serviciilor oferite de bond se vo acordo in limito fondurilor bugetore

onuole oprobate cu ocesstd destinagie in bugetul local."

Dealtfel, potrivit Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificirile 9i completirile ulterioare:

art. 5 pct. 10 lit. j): "dutonomio locold - dreptul 5i capocitoteo efectivd o autoritdlilor

administroliei publice locale de a soluliona gi de a gestiono, in numele 5i in interesul

colectivitdlilor locale lo nivelul cdrora sunt olese, treburile publice, in condigiile legii."

art. 13: "principiul adaptabititdtii: Autoritdlite 5i institu[iile administraliei publice ou

obtigalia de a satisface nevoile sacietdlii."

art. g4: "(I)Autonomio locold, definitd la ort. 5 tit. i), se exercitd de autoritdlile

administraliei pubtice locate....(3)Autonomiq locatd este numai administrativd 9i financiard,

fiind exercitatd pe boza gi in limitele prevdzute de lege...,(5)Autonomio locold garanteazd

autoritdlilor odministraliei pubtice locale dreptul cs, in limitele legii, sd oibd iniliotive in toate

domeniile, cu exceplia celar date in mod expres in competenlo altor autoritdli publice."

45 zile de Ia dqto intrdriiin viqoore a prezentului orticol";



in sensul alineatelor anterioare, putem achiesa c5, furnizarea unor astfel de servicii

de reconciliere a vielii de fam'ilie cu viala profesionali au caracter pro-activ 5i presupun o

abordare integrati a nevoilor persoanei/familiei/copilului, in relatie cu situatia socio-

economic5, starea de sinitate, nivelulde educalie gi mediulsocial de via!5 al acesteia.

Competenla aprobirii prezentului proiect de hotirSre revine consiliului local potrivit

art. L3g alin, (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din ordonanla de urgenla a Guvernului

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare.

pentru asigurarea transparenlei elaboririi 9i adoptbrii proiectului de hotd16re,

consultarea cetilenilor gi a asocialiilor legal constituite, c6t gi asigurarea participirii active a

cetSlenilor la luarea deciziei administrative se impune respectarea 9i a dispoziliilor arl' 1-,2,

4 - 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenla decizionalS in administralia public5,

republicatS.

Se justifici astfel necesitatea gi oportunitatea proiectului de hotir6re iniliat in acest

sens.

Se invedereazi totugi Consiliului local prevederile art. 240 alin. (2) teza I din

Ordonanla de urgenli a Guvernuluinr.5T/2019 privind Codul administratiV unde legiuitorul

a hotirdt c5: "Apreciereo necesitdlii gi oportunitotea adoptdrii 9i emiterii actelor

administrative oporline exclusiv outoritdlilor deliberative, respectiv executive'"

Apreciez ci au fost parcurse etapele prealabile previzute de lege, astfel incAt

proiectul de hotdrdre privind aprobarea Metodologiei privind ocordarea unui aiutor financiar

fomitiilor pentru plata serviciilor oferite de bond, lo nivelul comunei Cogealac, iudelul

Constanto - nr.13/22.06.2020, si poati fi supus spre dezbatere 5i adoptare Consiliului Local

Cogealac.
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