ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
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HOTARAREA Nr.
din 25.06"2020

60

privind : aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar
familiilor pentru pla
serviciilor oferite de bond la nivelul comunei Tuluceqti, j"detul Galali;
Initiator : Bratu Petricd, Primarul comunei rulucesti , judetul Galati;
Proiect de hotarare inregistrat larrr. 49701rc.A6.202A

Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati, intrunit in qedin{a ordinarl in datil d
25.06.2020 convocat6 conform dispoziliei de convocarenr. T20ll9 06.2a20 .
Avdnd in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarare prezentatd de inilial
inregistrata la nr. 49711T5 06.2020;
Av6nd in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort din cad
aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la ru. 49771I5.A6.2020 ;
Avflnd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local Tuluceqt
jud. Galati inregistrati sub nr. 5381125.06.2020;
Avind in vedere referatul compartimentului de asistenll sociald ra. 4782/09.46.2020;
Av0nd in vedere prevederile Legii nr. 3512020 privind acordarea unui ajutor fina
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon6;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 15712A14 privind exercitarea profesiei de b,o
precum gi prevederile H.G. nr. 65212017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
prevederilor Legii nr. 16712014 privind exercitarea profesiei de bonl;
Avind in vedere prevederile aft.39,67,73 alin" 2 9i 3, art' 112 alin 1 din Legea. n
2g2,t2OI1 privind asistenla social cu modifrc[rile qi completd.rile ulterioare;
Avand in vedere prevederile arL. 129 alin. 2lit. d, alin. 3 lit. c, alin. 4 lit. a, alin- 7 lit. b di
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare;
Conform art. 139 alin. 1, alin.3 lit. a,i, art.796 alin. 1 lit. adin OUG nr.5712019 privin
Codul Administrativ, cu modificdrile gi completlrile ulterioare:

HOTARA$rE

:

privind acordarea unui aiutor financiar familiilor pentru pl
sen,iciilor oferite de bond la nivelul comunei Tuluceqti, judegul Gala{i confrom anexei la
hot[rdre;
Art.Z Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Prima
comunei comunei Tulucesti , judetul Galati

Art.l. Se aprobd Metodologia

.

Art 3 (l) prezenta hotarare se
.
vederea exercitarii controlului
cu' privire
grija secretarului comunei. r--
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Anexa la Hotlrdrea nr. .ht
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Cap. II Dispozilii generale
y'trt'

2' (1) Ajutorul financiar se acordd pentru fiecare copil de v0rst6 pregcolara,
in funcliie
nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupl cum urmeazd:
a) pdnd la 2. i00 lei - 710 lei;
b) dela2.101 lei pdn[ Ia 2.500lei - 550 lei;
c) dc la 2.501 Ici ptnd la 3.000 Ici - 390 lei;
d) de la 3.001 lei pdnd la 3.500 lei - 250 lei.
(2) Ajutorul financiar se acord[ lunar, pentru fiecare copil de virstd preqcolard.

(3)

La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realii
solicitirii dreptului la ajutorul financiar, in condiliile an.
venitul minim garantat, cu modificirile qi complet[ril

de treneficiar in ultimele 6 luni anterioare
alin. 1 din Legea rc. 41612001 privind

ulterioare.

Art.3' (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevlzute la art. 1 trebuie
indeplineascd cumulativ urm[toarele condilii

:

a)

sd fie cetdlean romffn cu domiciliul in comuna Tulucegti, cetdlean al altui stat sau apatridl,
domiciliul in Romania, in condiliile prevbzute de legislalia in vigoare,

b)

sunt angajate cu contracf individual de muncd ori in baza unui raport de serviciu, desfr$,oar
activiteti independente, oblin venituri din drepturi de proprietate intelectuald, venituri din activit4r
agricole, silvicultur[ sau piscicultura ori exercitd o func1ie dc demnitate publicd sau asimilat

v(l'

\--

i

,rtj]# f;,:f-

de ajutorul financiar qi persoanele
care nu indeprinesc condigile

(l)

lit- b) dac6 indeprinesc in mod cumulativ
urmitoarere condilii:
a) sunt someri indemnizali sau suni inregistrate
in evidenfele agenfiei pentru ocuparea
fo4ei de muncd judefene, la data solicitirir,
c.a persoan6
crutarea unui loc dc muncd;
b) nu au refuzat maximum doui oferte de muncd din?npartea
agenfiei pentru ocuparea
forlei de munc6 judelene.
(2) Acordarea ajutorului financiar se efectueazd
numai pentru copilul care nu este inscris
la creqd/grddinila acreditatd ( public#privati)
sau pentru care solicitantul nu a refuzat
un
loc la creq5/gr[dinifd acreditati ( pubiica/privati)
d" p; *;municipiului ori nu a reffas
copilu
I de la creEi/grdd in

ifi

acreditatd lp.rUh"Vpi irr"ta;.

Art' 4' Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele
prevazute la art.
in una sau mai multe dintre urmdtoarele situagii:

a)

i

care se

afli

este asistent rnaternal profesionist in conformitate
cu legislalia in vigoare:

b)

copiluVcopiii este/sunt in intrelinerea acestor persoane,
in temeiul ari. 59 lit" b) din
Legea nr.272/20a4, republicati, cu modificirile qi
completirit" uttoiou
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiaza dc indemnizafia prevdzutd
la art.
42 fu- (4) din Legea nr. 448/2006 privind proteclia qi promovarea
drepturilor
persoanelor cu handicap, republicati, cu modifici.rile qi
completdrile ulterioare;
d) se afli in perioada de concediu pentru cre,$terea copiilor in conformitate cu
prevederile art- 2 sau 31 din Ordonanfa de urgenp a Guvernului
nr. 1nl2arc privind
concediul gi indemnizalia lunard pentru creqterea copiilor, aprobati cu modificdri prin
Legea nr. 1321201L cu modificdrile qi completdrile uherioare,

e)

nu qi-au achitat impozitele qi taxele fali. de bugetul local pentru bunurile pe care le
delin in proprietate, potrivit dispoziliilor Legii nr. 227/2ot5 privind Codul fiscal" cu
modificirile qi completirile ulterioare.

Itr

Acordarea dreptului la ajutorul financiar
se acordi pe bazd de cerere (conform anexei) qi documente
doveditoare care ate$A indeplinirea condigiilor prevl,zute prezenta metodologie privind
acordara unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite dc boni..
Cap.

fut. 5 Ajutorul financiar

Art. 6. (1)

Cererea qi documentele doveditoare se depun
compartimentul de asistenfi socialS.

qi se inregistreazi

la

(2) Documentele doveditoare sunt:
a)

b)

copie dupd documentul de identitate al persoanei previzute la art" r;
copie dupd certificatul de na$tere al copiluluilcopiilor pentru care se solicitd

ajutorul;

c) copia

documentului prin care se atesti calitatez de reprezentat legal al
copilului/copiilor:
d) adeverinle privind veniturile nete real:zate in ultimele 6 luni de membrii familiei.

eliberate, dupd' caz" de angajator
sau entitatea asimilati acestuia
ori de organul fiscal, sau,
?n cazul persoanelor care
desfr9oar6 activitS.li independente,
oblm venituri din drepturr de
proprietate intelectual5" venituri
din activitdgi agricole, silviculturr. gi piscicultura,
declaragia fiscala prevrzutr de
legg pentru categoriile de venituri previzute
la an. 3,
pentru care Legea w' 227/2o15,
cu modificirile qi compiete.ite ulterioarg
nu
prevede
emiterea unei decizii de impunere
din partea organurui fiscal centrar;
e)copia documentuluiinMza cdruia
se alsaqoare-ui;rior"ude bonr in
condiliile
art.7 dinl.egea w. 167/2AM.

f) angajament de plata la solicitarea dreptului de
ajutor financiar, cum cd aceste
sume pot fi recuperate qi din alte drepturi
pietite de agengia pentru plali gi inspecfie
sociali a judefului Galali.
g) declarafie pe proprie rdspundere cr copilul
nu este inscris la cresd/grddinifr
acreditati ( publicd/privatd) qi ci solicitantul
nu a refurat un loc la creqd/grddrnif[
acreditati ( publica/privati) de pe raza municipiului
ori nu a retras copilul de la
creE#grid in i1d acre ditari ( pub ii cn / pr iv atl\.
(3) Pentru persoanele previzute Ia art. 3 ali,- (2) cererea
este insofiti de
urmi.toarele documente:
a) documentele doveditoare prev[zute la alin (z)rit. a)-c) qi rit. e)-e);
b) alte documente eliberate de Agenfia pentru b"up".* Forfei de Munc6
a
Judegului Gala{i.
Art' 7 ' Verificdrea condi$ilor de acordare sau de respingere
a cererii dreptului la a3utor
financiar pentru plata bonelor, se va realiza de compaiimentul
de asistenld sociald al

comunei Tulucegti;
Art. 8. (1) in vederea urmEririi respectirii condiliilor de acordare a ajutorului
financiar,
solicitantul are obligalia de a depune la compartimentul de asistenJi sociald
al comunei

Tulucegti, din 6 in 6 luni, o declaralie pe propna r5spundere privind
menlinerea
condigiilor de acordare a ajutorului.
(2) Neindeplinirea obligagiei prevEzute la alin. (1) in termen de maximum 30
de zile
dc la implinirea termenului de 6 luni conduce la incetarea dreptului.
(3) Un nou drept poate fi stabilit dupd depunerea unei noi cereri si a documentelor

doveditoare

Art. 9. Aoordarea dreptului sau respingerea cererii se realizeazd in termen de maximum
60 de zile de la depunerea cererii prin dispozilia primarului comunei Tuluceqti
.Art. 10. Dispozilia primarului se comunici in termen de 10 zile lucritoare dc la emitere

Art. 11. Ajutorul pentru plata bonelor sc acordd incepd.nd cu lurn urmitoare depunerii
cererii, dar nu mai deweme de data la care bona iqi incepe ad,ivitatea, rezultat6 din
documentele justificative prezentate

.

Cap. IV. Modificarea cuantumului dispozifiei de acordare a dreptului la ajutor financiar
pentru plata bonelor

ArL 12' (l) Daci dupd acordarea dreptului
la ajutor financiar pentru prata
bonero r, apar
schimbdri in situaln socioeconomicr
a persoanei prevdzute ra an r. in componenla
familiei acesteia sau referitoare la copii"
aceasta are obrrgalia ca in termen
de maximum
la zile si le comlnice in sc.is, cu prezentara.
documentelor justificative necesare,
compartimentului de asistenfd. social6.

(2) yerrficaru, modific[rilor prevdzute
ra arin. (1) se va racc dup6
parcurgerea aceloragi proceduri ca qi
in cazul acordirii dreptului la ajutor financiar

pentru plata bonelor.

(3) in situalia in care modificdrile previzute
la alin. (1) conduc la
modificarea cuantumului

ajutorului financiar" acesta ," .ru stabili prin
dispozilia
primarului de modificare a cuantumului qi
se va comunica beneficiarului in termenul
prevdzut la art. 10.
Cap.

VII Suspendara pl6{ii ajutorului financiar

Art' 13' (1) sumele

acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata
bonelor se vor pl6ti
lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poqtal,
in rrrn"pl" de opliunea solicitantului.
(2) suspendarea pl{ii ajutorului inanciar poate interveni
in una dintre
urmitoarele situagii:

a) se kregistrffizi 3 mandate poqtale retumate consecutiv,
b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea

condipiilor de acordare a
dreptului la ajutor financiar.
(3) In situagia ptevdztta la alin.
0) lit. b) primarul dispune reverificarea
indeplinirii condiliilor de eligibilitate.
(a) In urma verifioirilor efectuate, dacd se corntati modificarea
conditiilor care
au stat la baza acordirli dreptului |a ajutor frnanciar, pri*u*i
o;p;;;, ";" pd caz
modificarea' (sau) incetareadrepfului qi recuperarea sumelor
incasate necuvenit.
(5) in situafia in care in urma verificirilor se constati c6 se mentin
condiliile de
acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada
dc suspendare.
cap.

vltr.

incetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Ant.14. (1) incetarea dreptului intervine:
a) la data implinirii de c6tre copil a vdrstei de 6 ani;
b) la data decesului copilului;
c) la data la care copilul intrl in sistemul de creEd/grndinili sau parintele refuzd un
loc de creg5/grddiniF fuublicd/p rivatiD;
d) la data incetirii contractului de prestiri servicii previzut la ari 6 alin.Z lit. c;
e) la data schimblrii domiciliului ?n altl localitate;
1) la cererea titularului;
d se inregistreazd situagia prevIzuti la ari. g din prezenta metodologie;
h) neindeplinirii condigiilor de acordare;
(2) incetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonolor sc face prin dispozilia primarului.

Cap.

fX. DispoziEii finale

Art. 15. Sumele incasate neouvenit cu titlu de
recupereazi conform legii
Att .16. Ajutorul financiar pentru plata bonelor
anuale aprobate cu aceast[ destinaiie in
bugetul

utor financiar pentru plata bonelor se
va acorda in limita fondurilor bugetare
nunei Tulucegti.
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