
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru 
plata  serviciilor oferite de bonă

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedință ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 10548/20.05.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 10549/20.05.2020 al Direcției Economice și Direcției 
Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 5227/20.05.2020 al  Serviciului public local Direcția de Asistență Socială; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar 
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
- prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, modificată și completată;
- prevederile art. 9 alin (1), (2) și (9) din Legea nr. 292/2011 a asistenței  sociale, 
modificată și completată;
- prevederile art. 49 din Constituția României;
- prevederile art. 129, alin.(2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (5), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al României,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aprobă Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bonă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
înaintată Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciului 
public local D.A.S. Alexandria pentru  cunoaștere și punere în aplicare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN IOAN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR. 161 / 27 MAI 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 10548/20.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare 
a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, beneficiile de asistență socială
reprezintă măsuri financiare destinate asigurării  unui standard minim de viață, susținerii familiei și 
copilului, promovării și  garantării  exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și 
libertăților fundamentale.

Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice locale se stabilesc 
în bani sau în natură și sunt măsuri complementare susținute din bugetele locale.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, ”orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării 
drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se 
subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.”

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și 
obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane 
cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc 
copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele 
soluționate de instanțele judecătorești. 

Instituțiile mai sus enumerate sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și 
măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea 
acestuia în cadrul familiei.

https://lege5.ro/Gratuit/gu3donjv/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=25112565#p-25112565
https://lege5.ro/Gratuit/gu3donjv/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=25112565#p-25112565


Principiul respectării și promovării cu prioritate a interesului superior al copilului se află la baza 
Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă.

Astfel, se va urmări spijinirea părinților care au copii de vârstă preșcolară pentru îmbinării vieții 
de familie cu viața profesională și totodată, încurajarea creării unor noi locuri de muncă.

Consider că aprobarea acestor beneficii de asistență socială din bugetul local sunt în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: ,,Proiect de hotărâre  privind 
aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă”.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria 
va întocmi raportul comun de specialitate pe care îl va susține la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 
proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și avizul 
comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
DIRECȚIA  ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 10549/20.05.2020

RAPORT  DE  SPECIALITATE
privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor

pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prin referatul de aprobare nr. 10548/20.05.2020 Primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de 
acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

1. NECESITATEA
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, ”orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării 
drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se 
subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.”

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și 
obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane 
cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc 
copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele 
soluționate de instanțele judecătorești. 

Instituțiile mai sus enumerate sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și 
măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea 
acestuia în cadrul familiei.

https://lege5.ro/Gratuit/gu3donjv/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=25112565#p-25112565
https://lege5.ro/Gratuit/gu3donjv/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=25112565#p-25112565


2. OPORTUNITATEA
Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, beneficiile de asistență socială

reprezintă măsuri financiare destinate asigurării  unui standard minim de viață, susținerii familiei și 
copilului, promovării și  garantării  exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și 
libertăților fundamentale.

Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice locale se stabilesc 
în bani sau în natură și sunt măsuri complementare susținute din bugetele locale.

Astfel, se va urmări spijinirea părinților care au copii de vârstă preșcolară pentru îmbinării vieții 
de familie cu viața profesională și totodată, încurajarea creării unor noi locuri de muncă.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:
- prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 

serviciilor oferite de bonă;
- prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

modificată și completată;
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței  sociale, modificată și completată;
- prevederile art. 49 din Constituția României;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit.d) și alin. (7), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României.

4. CONSIDERAȚII ECONOMICE
Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice locale se stabilesc 

în bani sau în natură și sunt măsuri complementare susținute din bugetele locale.
Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție 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.
Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.
În urma referatului nr. 5227/20.05.2020 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria s-a 

propus acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor 

bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.
Acordarea ajutor financiar se efectuează numai pentru persoanele care au domiciliul sau 

resedința în municipiul Alexandria, iar acoperirea financiara se asigură din bugetul local.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României, s-a întocmit raportul comun de specialitate cu privire privind 
aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă

Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Direcția economică Direcția juridic comercial
Director executiv,                                                          Director executiv, 



Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Postumia

JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA SE APROBĂ
DIRECȚIA DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ  PRIMAR,
NR. 5227/20.05. 2020 VICTOR DRĂGUȘIN

R E F E R A T

Privește: aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bonă

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, ”orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, 
precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului 
interesului superior al copilului.”

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce 
revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat 
în mod legal.

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, 
întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de 
instanțele judecătorești. 

Instituțiile mai sus enumerate sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acțiunile și măsurile 
privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul 
familiei.

Principiul respectării și promovării cu prioritate a interesului superior al copilului se află la baza Legii nr. 
35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către autoritățile administrației publice locale a unui 
ajutor familiilor cu copii de vârstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute de 
Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă stabilește categoriile de persoane care pot beneficia de ajutorul financiar.

Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare care atestă îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de prezenta lege, care se depun şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială. 

Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul 
veniturilor nete lunare pe membru de familie.

Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziţia primarului, după verificarea de către serviciul 
public de asistenţă socială a îndeplinirii condiţiilor de acordare.

În cazul în care condiţiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin 
dispoziţie a primarului.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligaţia de a 
depune la serviciul public de asistenţă socială, din 6 în 6 luni, o declaraţie pe propria răspundere privind 
menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului.

Plata ajutorului financiar se realizează, în funcţie de opţiunea beneficiarului, prin mandat poştal sau în 
cont bancar.

https://lege5.ro/Gratuit/gu3donjv/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=25112565#p-25112565
https://lege5.ro/Gratuit/gu3donjv/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?pid=25112565#p-25112565
https://lege5.ro/Gratuit/gqydsmrzge/legea-nr-167-2014-privind-exercitarea-profesiei-de-bona?d=2020-04-13


Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile Legii 35/2020 privind acordarea unui ajutor 
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre pentru 
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă care să fie supus spre dezbatere și 
aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.                                                                                                  

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA NEDEA

Întocmit,
Carmen Erzec



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                          Anexa la Hotărârea

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                             Nr. 161_/ 27  MAI 2020

CONSILIUL LOCAL

METODOLOGIA DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR 

FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ

Prezenta Metodologie reglementează la nivelul Direcției de Asistență Socială modalitatea prin 
care se va acorda ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă familiilor cu domiciliul pe raza 
municipiului Alexandria.

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bonă are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către autoritățile 
administrației publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preșcolară, pentru plata 
serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea 
profesiei de bonă.

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor 
oferite de bonă stabilește categoriile de persoane care pot beneficia de ajutorul financiar.

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, 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 locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților,
conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

https://lege5.ro/Gratuit/gqydsmrzge/legea-nr-167-2014-privind-exercitarea-profesiei-de-bona?d=2020-04-13
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207248


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.

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție 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.
Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.
Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ

următoarele condiții:
a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în

condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu,

desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri
din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau
asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute
în alineatul anterior, dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea
forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței
de muncă județene.

Acordarea ajutorului financiar se acordă numai pentru copilul care nu este înscris la
creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul
de la creșă/grădiniță.

Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre
următoarele situații:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;
b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea

nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42

alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art.
2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația
lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și
completările ulterioare;

e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în
proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207248
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/207248
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210804
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210804
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223649
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223649
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223649
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/129633
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223975


Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare care atestă 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, care se depun şi se înregistrează la serviciul 
public de asistenţă socială. 

Documentele doveditoare sunt:
a) copie după documentul de identitate;
b) copie după certificatul de naștere;
c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei sau, în

cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de
lege;

e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă;
f) documente eliberate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene.
Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziţia primarului, după verificarea de către 

serviciul public de asistenţă socială a îndeplinirii condiţiilor de acordare.

În cazul în care condiţiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează 
prin dispoziţie a primarului.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are 
obligaţia de a depune la serviciul public de asistenţă socială, din 6 în 6 luni, o declaraţie pe propria 
răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului.

Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu 
mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative 
prezentate.

Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la 
depunerea cererii.

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

Plata ajutorului financiar se realizează, în funcţie de opţiunea beneficiarului, prin mandat poştal 
sau în cont bancar.

În cazul în care apar modificări, persoana are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le 
comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, serviciului public de asistență 
socială.



Suspendarea plății ajutorului financiar intervine în una dintre următoarele situații:

a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la
ajutor financiar.

Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situații:

a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

b) a intervenit decesul copilului;

c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță;

d) încetează activitatea bonei;

e) schimbarea domiciliului în altă localitate;

f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;

g) nu este depusă declarația pe propria răspundere la 6 luni.

Cererile însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor 
bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONSILIER,

AUGUSTIN IOAN




