
 

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

         Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dămbovița  întrunit  în ședinta ordinară  

în  data de 30.07.2020 

         Având în vedere : 

      -   Proiectul de hotarare initiat de  Primarul comunei Tătărani, inregistrat la nr.4381/24.06.2020; 

      -  Prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bonă; 

      - Prevederile art. 2 alin. 4), art. 4 lit. “a” și “g”, art.6 lit. “a” din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

      - Prevederile art.67, art.73 alin.2) lit.”b” și alin.3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      - Prevederile art. 3, art.4 lit.”a”- lit.“e”, art. 5-13 din Legea nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă; 

      - Prevederile art.1- art.8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

652/2017; 
     - Referatul de aprobare nr.4381/24.06.2020 intocmit de primaraul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

  -  Raportul de specialitate cu nr.4384/24.06.2020  intocmit de doamna Radu Florina, consilier superior la  

compartimentul asistenta sociala din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Tatarani, 

judetul Dambovita; 

     - Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  Tatarani; 

        În temeiul art. 129 alin. 1),  alin.2) lit. “d”, alin.7) lit. “b” , art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.”a” și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

 Art.1.- Se aprobă Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătărani , județul Dâmbovița, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani 

prin compartimentul asistență socială și biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

 



 

   

        

      Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei Tătărani 

Instituției Prefectului, județul Dâmbovița, Primarului comunei Tătărani, compartimentului 

asistenta sociala si biroului financiar-contabilitate din cadrul Primariei Tătărani şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.primariatatarani.ro–Monitorul Oficial Local, sub eticheta ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                                                                                 

Data-30.07.2020                                                             BONDOC  AUREL - NICOLAE 

Nr.28 

 

 

 

 

                  Contrasemnează pentru legalitate, 

                SECRETAR  GENERAL COMUNĂ  

                          MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, nici un vot „împotrivă”, 2 voturi„abținere”. 

Nr. consilieri prezenți: 15 

Nr. consilieri în funcție: 15   
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        R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

          P R I M A R 

Nr.4381/24.06.2020 

 

                                                P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

         Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița   

         Având în vedere :    
      -  Prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bonă; 

      - Prevederile art. 2 alin. 4), art. 4 lit. “a” și “g”, art.6 lit. “a” din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      - Prevederile art.67, art.73 alin.2) lit.”b” și alin.3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței, cu modificările 

și completările ulterioare; 

      - Prevederile art. 3-4 lit.”a”- lit.“e”, art. 5-13 din Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de 

bonă; 

      - Prevederile art.1-art.8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 

privind exercitarea profesiei de bonă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2017; 

        In temeiul art. 129 alin. 1)-2) lit. “d”, alin.7) lit. “b” , art.136 alin.1), art.139 alin.1), art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) și art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art.1.- Se aprobă Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătărani , județul Dâmbovița, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani prin  

compartimentul asistenta sociala si biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița. 

       Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei Tătărani 

Instituției Prefectului, județul Dâmbovița, Primarului comunei Tătărani, compartimentului 

asistenta sociala si biroului financiar-contabilitate din cadrul Primariei Tătărani şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.primariatatarani.ro–Monitorul Oficial Local, sub eticheta ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

TĂTĂRANI                                                                                  I N I T I A T O R, 

                                                                                                            P R I M A R 

                                                                                              PATRU  CONSTANTIN 

                       Avizeaza pentru legalitate, 

                SECRETAR  GENERAL COMUNĂ  

                          MIHĂILĂ  MIOARA 

http://www.primariatatarani.ro/


 

 

 

 

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

Nr.4382/24.06.2020 

 

REFERAT  DE  APROBARE   

Al  Proiectului de hotarare privind  aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor 

financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița 

        Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița   

         Având în vedere : 

       

      -  Proiectul de hotarare initiat de  Primarul comunei Tatarani, inregistrat la nr.4381/24.06.2020; 

      -  Prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bonă; 

      - Prevederile art. 2 alin. 4), art. 4 lit. “a” și “g”, art.6 lit. “a” din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

      - Prevederile art.67, art.73 alin.2) lit.”b” și alin.3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      - Prevederile art. 3-4 lit.”a”- lit.“e”, art. 5-13 din Legea nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă; 

      - Prevederile art.1-art.8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

652/2017; 

         Prevederile  art. 129 alin. 1)-2) lit. “d”, alin.7) lit. “b” , art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) și art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

    Tinand cont de faptul ca la articolul 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui 

ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, este prevazut faptul ca 

“autoritatile administratiei publice locale aproba prin hotarare a consiliului local 

metodologia de aplicare, in functie de specificul local”, se impune supunerea spre   

dezbatere si aprobare  Consiliului  local Tatarani, a  Proiectul de hotarare initiat de  Primarul 

comunei Tatarani privind  aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița. 

 

 

                                                      

TATARANI                                                                  P R I M  A R, 

                                                                                PATRU  CONSTANTIN 



       R O M A N I A                                     

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

Compartiment  Asistenta sociala 

   Nr.4384/24.06.2020 

   

 

 

                                                  REFERAT   DE  SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare   privind  aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor 

financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița 

 

       Subsemnata, Radu Forina, consilier superior  la  compartimentul asistenta sociala din cadrul  

aparatului de specialitate al primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita,  avand in vedere : 

      -   Proiectul de hotarare initiat de  Primarul comunei Tatarani, inregistrat la nr.4381/24.06.2020; 

      -  Prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bonă; 

      - Prevederile art. 2 alin. 4), art. 4 lit. “a” și “g”, art.6 lit. “a” din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

      - Prevederile art.67, art.73 alin.2) lit.”b” și alin.3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      - Prevederile art. 3-4 lit.”a”- lit.“e”, art. 5-13 din Legea nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă; 

      - Prevederile art.1-art.8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

652/2017; 
-  Referatul de aprobare nr.4382/24.06.2020 intocmit de primaraul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

 

 

     Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Tătătrani, județul 

Dâmbovița – nr. 4381/24.06.2020, să poată fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului 

Local Tătărani. Se justifică astfel necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre inițiat 

în acest sens. 

 

 

 

 

                                                   Consilier superior, 

                                                       Radu Florina 



                                                              

      R O M Â N I A 

 COMUNA  TĂTĂRANI                                               

CONSILIUL  LOCAL 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  

                          

                                                        Anexă la  Metodologia 

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la 

nivelul comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, aprobata conform 

                       Hotărârii Consiliului local Tătărani  Nr.28 din 30.07.2020 

    

                

                                    

Domnule Primar, 

 Subsemnatul(a)_____________________________________________, reprezentant legal al 

minorului__________________________________________, cu domiciliul în județul Dâmbovița, 

comuna Tatarani, sat__________________, str.____________________________, nr.______, 

telefon____________________________, e-mail____________________________, legitimat(ă) cu 

CI seria______, nr.___________, CNP__________________________________, prin prezenta solicit 

acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor ofetite de  bonă, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor 

oferite de bonă și a Hotărârii Consiliului local al comunei Tatarani nr. _______/______2020. 

 Anexez prezentei următoarele documente: 

- copie după documentulde identitate; 

-  copie după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicit ajutorul; 

           - copia documentului prin care atest calitatea mea de reprezentant legal al copilului/copiilor; 

descriere document:  

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, 

după caz, de angajator sau untitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor 

care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri 

din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscal prevăzută de lege, pentru categoriile 

de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

sau după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 35/2020, 

documenteeliberate de agenţia pentruo cuparea forţei de muncă judeţeană: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- declarația pe proprie răspundere că minorul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată 

(publică/privată) ori nu a fost retras minorul de la creșă/grădiniță și că nu am refuzat un loc la 

creșă/grădiniță acreditată (publică/privată); 

- declarația pe proprie răspundere că nu am refuzat maxim două oferte de muncă din partea 

Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Dâmbovița; 

https://idrept.ro/00172813.htm


- copia documentului în baza căruia își desfășoară activitatea de bonă 

dna/dl_____________________________________, în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014; 

- alte documente:  

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

-  Solicit ca ajutorul financiar să-mi fie acordat prin: 

-  cont bancar 

 Număr cont bancar 

                        

  

 Deschis la banca  

                        

 

       ● Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bonă sunt 

acordate, după cum urmează: 

1. -la domiciliul/reşedinţa bonei; 

2. -la domiciliul/reşedinţa copilului 

       ●    Declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 35/2020 privind 

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, și: 

 1- sunt de acord cu semnarea angajamentului de plată la solicitarea dreptului de ajutor 

financiar; 

    2. - refuz semnarea angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar; 

      ●   Îmi exprim consimțământul, în conformitate cu art. 15 al Regulamentului (UE)2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora. 

       ●    În cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socio-

economică, în componența familiei sau referitoare la minor, mă oblig ca în termen de maximum 10 

zile să le comunic în scris autorității publice locale, cu prezentarea documentelor justificative necesare, 

compartimentului de asistență socială. 

 

           Data,        Semnătura, 

.................................................                                    ....................................................... 

 

 

 

                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                          BONDOC AUREL NICOLAE 



     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                Anexă la Hotărârea Consiliului local Tătărani 

COMUNA  TĂTĂRANI                                              Nr.28 din 30.07.2020 

CONSILIUL LOCAL 
 

METODOLOGIE 

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA 

SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ, LA NIVELUL COMUNEI  TĂTĂRANI ,  

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea 

unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul 

local, modalitatea de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 

bonă, la nivelul comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

a) bonă - persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în 

România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a 

copilului; 

b) copil – persoană de vârstă preșcolară; 

c) domiciliul/reşedinţa copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta 

locuieşte în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că îşi are locuinţa 

principală/secundară; 

d) domiciliul/reşedinţa bonei - locul unde aceasta declară că îşi are locuinţa 

principală/secundară conform Codului civil; 

e) servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului - servicii instructiv-educative prin care se 

asigură îngrijirea, creşterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi 

alternative de educare şi asistare a copilului. 

 

CAPITOLUL I: Cadrul General 

Art. 1. (1) Beneficiarul serviciilor de îngrijire şi supraveghere oferite de bonă este copilul 

care necesită supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei. 

(2) -Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bonă pot fi 

acordate după cum urmează: 

a) la domiciliul/reşedinţa bonei; 

b) la domiciliul/reşedinţa copilului. 

(3) -Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum 

este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor 

bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă 

preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una 

dintre următoarele situații: 

a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic; 

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creştereaşi îngrijirea acestuia; 

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţe părinţilor, 

conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

  

 

 

https://idrept.ro/00162020.htm


 CAPITOLUL II: Dispoziții generale 

  

 Art. 2. (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie 

de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: 

a) până la 2.100 lei - 710 lei; 

b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei; 

c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei; 

d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei. 

(2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară. 

(3)La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate 

de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condiţiile art. 

8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 3. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară 

activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi 

agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată. 

(2) Pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute 

la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de 

muncă judeţene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă; 

b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de 

muncă judeţene. 

(3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la 

creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras 

copilul de la creşă/grădiniţă. 

 Art. 4. Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în 

una sau mai multe dintre următoarele situaţii: 

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) copilul/copiii este/sunt în întreţinerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea 

nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) 

din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 

31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

e) nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în 

proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL III: Acordarea dreptului la ajutor financiar 

 

Art. 5. (1)Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi în baza documentelor 

doveditoare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie privind 

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. 

(2) Modelul cererii de acordare a ajutorului financiar este prevăzut în anexa la prezenta 

metodologie. 

Art. 6. (1). Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Primăria 

comunei  Tătărani - Compartimentul de asistență socială. 

(2) Documentele doveditoare sunt: 

a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1; 
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b) copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul; 

c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor; 

d) adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după 

caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care 

desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri 

din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru 

categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 

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

central; 

e) copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea 

nr. 167/2014. 

f) angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi 

recuperate și din alte drepturi plătite de agenția pentru plăți și inspecție social a județului 

Dâmbovița. 

g) declarație pe proprie răspundere că, copilul nu este înscris la creșă/grădiniță și că nu a refuzat un 

loc la creșă/grădiniță de pe raza județului Dâmbovița. 

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea este însoțită de următoarele 

documente: 

a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și lit. e)-g); 

b) alte documente eliberate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Dâmbovița.  

Art. 7.(1) Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziţia primarului, după verificarea 

de către compartimentul de  asistenţă socială a îndeplinirii condiţiilor de acordare. 

(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către compartimentul 

de asistenţă socială în baza: 

a) documentelor depuse de solicitant; 

b) informaţiilor existente în bazele de date ale autorităţilor administraţiei publice locale; 

c) altor documente, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul. 

(3) În cazul în care condiţiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se 

realizează prin dispoziţie a primarului. 

Art. 8.(1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a ajutorului financiar, 

solicitantul are obligaţia de a depune la compartimentul de asistenţă socială, din 6 în 6 luni, o 

declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului. 

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la 

împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului. 

(3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri şi a documentelor 

doveditoare. 

             Art. 9. Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 

de  zile de la depunerea cererii. 

Art. 10. Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere. 

            Art.11. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor ofetite de  bonă se stabileşte începând 

cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona îşi începe activitatea, 

rezultată din documentele justificative prezentate. 

 

 CAPITOLUL IV: Modificarea cuantumului dreptului la ajutor financiar pentru plata 

serviciilor ofetite de  bonă 

 Art. 12. (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciilor 

ofetite de  bonă, apar schimbări în situaţia socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în 

componenţa familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligaţia ca în termen de 

maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, 

compartimentului  de asistenţă socială. 

 (2) Verificare modificărilor prevăzute la art. (1) se va face după parcurgerea acelorași pași 

ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor. 

(3) În situaţia în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului 

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

care se comunica beneficiarului  în termenul prevăzut la art. 10 . 
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 CAPITOLUL V: Suspendarea plății  ajutorului financiar pentru plata serviciilor 

ofetite de  bonă 

  

 Art. 13. (1) Sumele  acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata serviciilor ofetite de  

bonă se vor plăti lunar, prin transfer bancar. 

 (2) Suspendarea plăţii ajutorului financiar intervine în următoarea situaţie: 

- în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor 

financiar.    

 (3) În situaţia prevăzută la alin.(2)  primarul dispune reverificarea îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate. 

 (4) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condiţiilor care au stat la 

baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea 

dreptului și recuperarea sumelor încasate necuvenit. 

 (5) În situaţia în care în urma verificărilor se constată că se menţin condiţiile de acordare, 

plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare. 

 

 

CAPITOLUL VI: Încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata plata serviciilor ofetite 

de  bonă 

 

Art. 14. (1) Încetarea dreptului intervine: 

a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani; 

b) la data decesului copilului; 

c) la data la care copilul intră în sistemul de creşă/grădiniţă, sau părintele refuză un loc la 

creșă/grădiniță; 

d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art. 6 alin. 2, lit. e; 

e) la data schimbării domiciliului în altă localitate; 

f) la cerera beneficiarului; 

g) se  înregistrează situaţia prevăzută la art. 8 alin.(1) din prezenta metodologie; 

h) neîndeplinirea condițiilor de acordare. 

(2) Încetarea dreptului la ajutorul pentru plata serviciilor ofetite de  bonă se face prin dispoziția 

primarului. 

 

 

Capitolul VII. Dispoziții finale 

 

Art. 15. Cererile însoţite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării 

acestora. 

Art. 16. Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează de la titularul 

dreptului ajutorului financiar în termenul general de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

 

Art. 17. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar conform art. 15 

alin. (2) din Legea nr. 35/2020. 

 

Art. 18. Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar 

semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putând fi 

recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană. În situaţia 

în care titularul dreptului ajutorului financiar refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea 

sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar. 

 

Art. 19. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita 

fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul local. 
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Art. 20. Prezenta metodologie va putea fi completată și/sau modificată în funcție de 

legislația în vigoare incidentă.  

 

Art. 21. Prezenta metodologie este valabilă de la data aprobării sale prin hotărâre a 

Consiliului local al comunei Tătărani şi îşi produce efecte de la data aducerii la cunoștință publică. 
 

 

 

 

 

 

  

Preşedinte de şedinţă, 

             BONDOC  AUREL - NICOLAE 
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