
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

MUNICIPIUL BRAILA 
PRIMAR 

Tn temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala Tn administratia publica, republicata, Primaria Municipiului Braila 
supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal 
Braila referitor la <Aprobarea Metod%giei de aplicare a Legii nr. 3512020 
referitoare /a "Acordarea unui ajutor financiar fami/ii/or pentru plata servicii/or 
oferite de bona">. 

Propunerile, sugestiile ~i opiniile referitoare la proiectul de act normativ 
supus dezbaterii publice pot fi transmise Tn scris pe adresa Directiei de 
Asistenta Sociala Braila , Bdul. AI. I. Cuza nr. 134, la numarul de fax , 
0239.614.174 sau la adresa de e-mail secretariat@dasbraila.ro. pana la data 
de 29.05.2020. 

Persoana desemnata sa primeasca propunerile, sugestiile ~i opiniile 
este doamna Mihai Aura Mariana. 

Proiectul de hotarare poate fi consultat de catre cei interesati la sediul 
Primariei Municipiului Braila , Piata Independentei nr. 1, la sediul Directiei de 
Asistenta Sociala Braila din Bdul. AI. I. Cuza nr. 134 ~i pe pagina de web 
www.primariabr.ro sectiunea Tran p. enta decizionala - consultare online . 



ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

MUNICIPIUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

PROIEOT DE H:OT.A.R.AR.E 

Privind: Aprobarea Metod%giei de aplicare a Legii nr. 3512020 referitoare la 
"Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite 
de bona". 

CONSILIUL LOCAL :lVCU"NICIPAL BB..A.IL.A.. 

La initiativa Primarului Municipiului Braila; 
Avand Tn vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul de 

specialitate al Directiei de Asistenta Sociala Braila, precum ~i avizele comisiilor 
de specialitate nr. 1,2, 3,4 si 5 din cadrul C.L.M. Braila; 

In conformitate cu p'revederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind 
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, 
Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea 
profesiei de bona, precum ~i ale Legii nr. 292/2011, legea asistentei socia Ie, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In baz'a art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) ~i alin. (7) lit. b) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. (1) ~i (3) lit. a), coroborat' cu art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

~OT.A..R..A.STE: 

Art.1 Se aproba Metod%gia de aplicare a Legii nr. 3512020 privind 
"Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona". 

Art.2 Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se acorda de 
catre Directia de Asistenta Sociala Braila, conform anexei, parte integranta din , , 
prezenta hotarare. 



Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la Tndeplin ire de catre Primarul 
Municipiului Braila, prin Directia de Asistenta Sociala Braila , iar Secretarul 
General al Municipiului Braila 0 va aduce la cuno9tinta publica 9i 0 va comunica 
celor interesati. 

PRIMAR, 

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR 
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AVIZAT PENTRU LEGAL/TATE 
SECRETAR GENERAL, 

U j.,.,..~ 

ION DRAGAN' 
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Anexa la HCLM nr. _____ _ 

METODOLOGIA DE APLICARE A LEG II NR.35/2020 DIN 31 MARTIE 2020 PRIVIND 
ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILlILOR 

PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONA 

Prezenta Metodologie stabile~te fn acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea 
unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona ~i fn functie de specificul 
local, modalitatea prin care se poate acorda ajutorul financiar pentru plata serviciilor 
oferite de bona familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Braila. 

CAPITOLUL I 
Dispozitii genera Ie 

ART. 1 
Tn sensul prezentei metodologii, termenii ?i notiunile de mai jos se definesc dupa cum 
urmeaza: 

(1) sistemul national de aSistenta socia/Q - reprezintc'i ansamblul de institutii, 
masuri ?i actiuni prin care statui, reprezentat de autoritatile administratiei pub lice 
centrale ~i locale, precum ?i societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau 
fn/Qturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera 
marginalizarea sau exc/uziunea sociala a persoanei, familiei , grupurilor ori comunitatilor; 

(2) asistenta sociala -prin masurile ?i actiunile specifice, are drept scop dezvoltarea 
capacitc'ifilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, 
cre~terea calitc'itii vietii ?i promovarea principiilor de coeziune ~i inc/uziune sociala; 

(3) ajutorul financiar pentru plata serviciilor bonelor - este 0 masura de 
redistribuire financiara destinatc'i persoanelor singure sau familiilor care fntrunesc 
conditiile de eligibilitate prevazute de Legea Nr.35/2020 din 31 martie 2020 ~i prezenta 
Metodologie ; 

(4) domiciliul - reprezinta adresa la care persoana dec/ara ca are locuinta 
principala, trecuta?i fn documentul de identitate al persoanei; 

(5) Tn sensul prezentei metodologii, termenul de familie desemneaza: 
I. sotul, sotia ~i copiii lor necasatoriti, aflati fn fntretinerea acestora, care locuiesc 

?i gospodaresc fmpreuna; 
II. persoana singura ?i copiii aflati fn 'intretinerea acesteia ?i care locuiesc fmpreuna 

cu aceasta; 
Prin persoana singura se fntelege persoana care se afla fn una dintre urmatoarele 

situatii: 
a) este necasatorita; 
b) este vaduva; 
c) este divortatc'i; 
d)are sotullsotia dec/arat! dec/aratc'i disparut! disparutc'i prin hotardre 

judecatoreasca; 
e) are sotullsotia arestat!arestatc'i preventiv pe 0 perioada mai mare de 30 de 

zile sau executa 0 pedeapsa privativa de libertate ?i nu participa la fntretinerea copiilor; 
f) nu a fmplinit vdrsta de 18 ani ~i se afla fn una dintre situatiile prevazute la lit. 

a) - e) ; 
g) a fost numitc'i tutore sau is-au fncredintat ori is-au dat fn plasament unul sau 

mai multi copii ?i se afla fn una dintre situatiile prevazute la lit. a) - c). 
III. biirbatul ?i femeia necasatoriti, cu copiii lor ?i ai fiecaruia dintre ei, aflati fn 

fntretinerea acestora, care locuiesc ?i gospodaresc fmpreuna, daca aceasta se 
consemneaza fn ancheta sociala; 



(6) reprezentant legal al copilului - parintele sau persoana desemnata, potrivit 
legii, sa exercite drepturile ~i sa fndeplineasca obligatiile parinte~ti fata de copil; 

(7) beneficiar - familia sau persoana singura definite conform alin. (5); 
(8) titular ajutorului - persoana care fndepline~te conditiile legale de acordare a 

ajutorului ?i care solicita acordarea acestuia; 
(9) bona - persoana fizica, cetatean roman sau strain, cu domiciliul ori re?edinta 

legala fn Romania, calificata, potrivit prevederilor Legii Nr.16712014 privind exercitarea 
profesiei de bona, sa desfa?oare servicii de fngrijire?i supraveghere a copilului; 

(10) cre?al gradinita - unitate de fnvatamant antepre~colarl pre~colar, acreditota, 
publica sau privata, cu program normal, prelungit sau saptamanal, ce functioneaza ca 
unitati cu personalitate juridica sau In cadrul altor unitati ~colare cu personalitate 
juridica, inclusiv cre~elel gradinitele speciale; 

ART.2 
(1) Pot beneficia de ajutoruL financiar pentru pLata serviciilor oferite de bona, denumit 'in 
continuare ajutor financiar, persoaneLe care 'indeplinesc cumuLativ urmatoareLe conditii: 

a) au 'in 'intretinere copill copii de varsta pre~coLara; 
b) au venituri nete Lunare de pan a La 3.500 Lei pe membru de familie. 

(2) PersoaneLe prevazute La art.2 aLin. (1) se pot afla'in una dintre urmatoareLe situatii: 
a) este parinteLe La care copiluLLocuie~te 'in mod statornic; 
b) are caLitatea de reprezentant LegaL aL copiluLui ~i se ocupa de cre~terea ~i 'ingrijirea 

acestuia; 
c) este persoana desemnata de parinte pentru 'intretinerea copiluLui, pe perioada 

absentei parintilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind proteqia 
~i promovarea drepturilor copiluLui, repubLicata, cu modificarile ~i compLetarile uLterioare. 

ART. 3 
(1) La determinarea venituLui net Lunar se ia 'in considerare media veniturilor nete 
reaLizate de beneficiar (familie sau, dupa caz, persoana singura) 'in uLtimeLe 6 Luni 
anterioare soLicitarii dreptuLui La ajutoruL financiar, 'in conditiile art. 8 aLin. (1) din Legea 
nr. 416/2001 privind venituL minim garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i 
anume: toate veniturile pe care membrii acesteia Ie-au realizat, inclusiv cele care provin 
din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de ~omaj, indemnizatii, alocatii ~i 
ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportii, obligatii legale 
de fntretinere ~i alte creante legale; 
(2) Urmatoarele categorii de venituri sunt exceptate de la determinarea venitului net 
lunar: 

a) ajutorul social, prevazut de Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
b) alocatia pentru sustinerea familiei, prevazutii de Legea nr. 27712010 privind 
alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
c) alocatia de stat pentru copii, prevazuta de Legea nr. 6111993 privind alocatia de 
stat pentru copii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
d) bugetul personal complementar lunar ~i a prestatiilor socia Ie prevazute la art. 58 
alin. (4) lit. b) ~i, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 44812006 privind protectia ~i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
e) bursele ~colare, a drepturilor acordate fn baza art. 51 alin. (2) ~i art. 85 alin. (2) din 
Legea educatiei nationale nr. 112011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
f) stimulentul educational oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 24812015 privind 
stimularea participarii fn fnvatamantul pre~colar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificarile ulterioare, sub forma de tichet social pentru stimularea 
participarii fn fnvatamantul pre~colar a copiilor proveniti din familii defavorizate; 



g) sprijinul tinanciar previizut de Hotiirorea Guvernului nr. 1.48812004 privind 
aprobarea criteriilor ?i a cuantumului sprijinului tinanciar ce se acordii elevilor In 
cadrul Programului national de protectie socialii "Bani de liceu", cu moditiciirile ?i 
completiirile ulterioare; 
h) veniturile obtinute din activitiitile cu caracter ocazional destii?urate de zilieri In 
conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitiiti cu caracter ocazional 
destii?urate de zilieri, republicatii, cu moditiciirile?i completiirile ulterioare; 
i) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sou bugetele locale cu caracter de 
despiigubiri sau sprijin tinanciar pentru situotii exceptionole. 

(3) Tn situatia 'in care familia locuie~te ~i gospodare~te 'impreuna cu alte familii sau 
persoane, la stabilirea venitului familiei solicitante de alocatie se iau 'in calcul: 
a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate'in comun de persoanele 
din gospodarie; 
b) sumele reprezentand obligatii legale de 'intretinere fata de copiii pentru care se solicita 
dreptul/~i sau, dupa caz, fata de parintii acestora. 
(4) In cazul 'in care nu se poate determina partea prevazuta la alin . (3) lit. a) , fiecare 
familie sau persoana singura va completa 0 declaratie pe propria raspundere pentru venitul 
rezultat din gospodarirea 'impreuna. 

ART.4 (1) Ajutorul financiar se acorda pentru fiecare copil de varsta pre~colara , 'in functie 
de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza : 

a) pana la 2.100 lei - 710 lei; 
b) de la 2.101 lei pan a la 2.500 lei - 550 lei; 
c) de la 2.501 lei pan a la 3.000 lei - 390 lei; 
d) de la 3.001 lei pana la 3.500 lei - 250 lei. 

(2) Ajutorul financiar se acorda lunar, pentru fiecare copil de varsta pre~colara. 

ART.S 
(1) Pentru a beneficia de ajutorul financia r, parintiil persoanele singure trebuie sa 
'indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

a) sa fie cetatean roman , cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul 'in municipiul 
Braila, Romania, 'in conditiile prevazute de legislatia 'in vigoare; 

b) sunt angajate cu contract individual de munca ori 'in baza unui raport de serviciu, 
desfa~oara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, 
venituri din activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita 0 funqie de 
demnitate publica sau asimilata . 
(2) Pot beneficia de ajutorul financiar ~i parintii l persoanele singure care nu 'indeplinesc 
conditiile prevazute la alin(1) lit. b) dad 'indeplinesc 'in mod cumulativ urmatoarele 
conditii : 

a) sunt ~omeri indemnizati sau sunt 'inregistrate 'in evidentele agentiei pentru ocuparea 
fortei de munca judetene, la data solicitarii, ca persoana 'in cautarea unui loc de munca; 

b) nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea agentiei pentru ocuparea 
fortei de munca j udetene. 
(3) Conditia de domiciliu prevazuta la alin . (1) lit.a) este obligatorie doar pentru persoana 
solicitanta (titularul cererii) . 
(4) Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este 'inscris 
la cre~a /gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cre~a/gradinita ori nu 
a retras copilul de la cre~a/gradinita . 
(5) La solicitarea dreptului de ajutor financiar, solicitantul depune 0 declaratie pe proprie 
raspundere precum ca copilul nu este 'inscris la cre~a;gradinita ~i ca nu a refuzat un loc la 
cre~a / gradinita ori nu a retras copilul de la cre~a/gradinita. 



ART. 6 
(1) Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se afla 'in una sau mai multe 
dintre urmatoarele situatii pentru copilull copii pentru care solicita ajutorul finaciar : 

a) este asistent maternal profesionist 'in conformitate cu legislatia 'in vigoare; 
b) copilul/copiii este/sunt 'in 'intretinerea acestor persoane, 'in temeiul art. 59 lit. b) din 

Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 

42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

d) se afla 'in perioada de concediu pentru cre~terea copiilor 'in conformitate cu 
prevederile art . 2 sau 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11112010 privind 
concediul ~i indemnizatia lunara pentru cre~terea copiilor, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 132/ 2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

e) nu ~i-au achitat impozitele ~i taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le 
detin 'in proprietate, potrivit dispozitiilor Legii nr . 227/2015 privind Codul fiscal , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
(2) Verificarea datoriilor fata de bugetul local se va efectua de catre Directia de ASistenta 
Sociala Braila . 

CAPITOLUL II 
Acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona 

ART.7 
(1) Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere ~i documente doveditoare care atesta 
'indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta metodologie. 
(2) Modelul cererii pentru privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bona este prevazut 'in Anexa a la prezenta Metodologie. 
(3) Documentele doveditoare sunt: 
a) copie dupa documentul de identitate al persoanei solicitante; 
b) copie dupa documentul de identitate al sotuluil sotieil parteneruluil partenerei 
persoanei solicitante, daca este cazul; 
c) certificatul de casatorie, daca este cazul; 
d) copie dupa certificatul de na~tere al copilului/copiilor pentru care se solicita 
ajutorul ; 
e) copie dupa certificatul de na~tere al celorlati copii aflati 'in 'intretinere, daca este 
cazul; 
f) copie a documentului prin care atesta calitatea de reprezentat legal al 
copiluluil copiilor ~i care poate fi : 

f1) hotararea judecatoreasca de 'incredintare 'in vederea adoptiei, potrivit legii; 
f2) hotararea judecatoreasca de 'incuviintare a adoptiei, potrivit legii; 
f3) dispozitia conducatorului directiei generale de aSistenta sociala ~i proteqia 

copilului sau hotararea comisiei pentru proteqia copilului ori a instantei de judecata, dupa 
caz, pentru masura plasamentului; hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, 
dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii; 

f4) hotararea instantei privind delegarea temporara a autoritatii parinte~ti cu 
privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor sau tutorelui, dupa caz, conform 
prevederilor art . 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protectia ~i promovarea 
drepturilor copilului, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

f5) hotararea judecatoreasca prin care celalalt parinte este declaratldeclarata 
disparutl disparuta; 

f6) hotararea judecatoreasca prin care celalalt parinte este arestatlarestata 
preventiv pe 0 perioada mai mare de 30 de zile sau executa 0 pedeapsa privativa de 
libertate ~i nu participa la 'intretinerea copiilor; 



f7) hotararea judecatoreasca de stabilire a domiciliului copilului In cazul 
parintilor divortati ori despartiti In fapt; 

f8) daca nu exista hotararea de stabilire a domiciliului copilului, situatia de fapt 
va fi probata prin ancheta sociala, ajutorul fiind acordat parintelui care are In Intretinere 
copilul ~i la care acesta locuie~te In mod statornic; 

f9) dupa caz, alte acte doveditoare privind calitatea de reprezentat legal al 
copilului 1 copiilor. 
g) adeverinte privind veniturile nete realizate "in ultimele 6 luni de membrii familiei , 
eli berate, dupa caz, de angajator sau entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal, 
sau, In cazul persoanelor care desfa~oara activitati independente, obtin venituri din 
drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura ~i 
piscicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri pentru 
care Legea nr.227 / 2015, cu modificarile ~i completarile ulterioare, nu prevede emiterea 
unei decizii de impunere din partea organului fiscal central; 
h) copia documentului In baza caruia se desfa~oara activitatea de bona In conditiile art .7 
din Legea nr.167 / 2014 ~i care poate fi : 

h1) contractu I de prestari de servicii sociale lncheiat lntre reprezentantul legal al 
copilului ~i persoana juridica acreditata ca furnizor de servicii socia Ie ~i care detine licenta 
de functionare pentru serviciile de Ingrijire ~i supraveghere a copilului pe timpul zilei 
prestate de bone, In conditiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii In domeniul 
serviciilor sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, unde bona are contract 
individual de munca Incheiat; 

h2) contractu I de prestari de servicii lncheiat lntre reprezentantul legal al copilului 
~i bona, persoana fizica autorizata, acreditata ca furnizor de servicii sociale ~i care detine 
licenta de functionare pentru serviciile de Ingrijire ~i supraveghere a copilului pe timpul 
zilei prestate de bone, In conditiile Legii nr .19712012, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare ~i Certificatul de acreditare ~i Licenta de functionare. 
i) documente eliberate de agenti pentru ocuparea fortei de munca judeteana ~i care sunt: 

i1) adeverintal carnetul de ~omer privind calitatea de ~omeri indemnizabili sau 
calitatea de persoane lnregistrate In cautarea unui loc de munca, la data solicitarii, 
eliberata pentru persoana solicitanta ~i , daca este cazul, ~i pentru partenerului sau; 

i2) adeverinta pecum ca nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea 
agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene; 
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 5 alin . (2) cererea este lnsotita de documentele 
doveditoare prevazute la alin. (3) lit. a) - f) ~i h), precum ~i de documentele eliberate de 
agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana prevazute la alin . (1) lit . i) . 

ART.S 
(1) Cererea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite 
de bona ~i documentele doveditoare se depun ~i se Inregistreaza la Directia de ASistenta 
Sociala Braila. 
(2) Dreptul la ajutorul financiar se aproba prin dispozitia primarului , dupa verificarea de 
catre Directia de ASistenta Sociala Braila a lndeplinirii conditiilor de acordare. 
(3) Verificarea lndeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza de catre Directia de 
ASistenta Sociala In baza: 

a) documentelor depuse de solicitant; 
b) informatiilor existente In bazele de date ale autoritatilor administratiei publice 

centrale sau locale; 
c) altor documente, In functie de situatia In care se afla solicitantul . 

(4) Tn cazul In care conditiile de acordare nu sunt lndeplinite, respingerea dreptului se 
realizeaza prin dispozitie a primarului. 
(5) Cererile lnsotite de documentele justificative se analizeaza In ordinea Inregistrarii 
acestora . 



ART. 9 
(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar, 
solicitantul are obligatia de a depune la Directia de Asistenta Sociala Braila, din 61n 6 luni, 
o declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului. 
(2) Nelndeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) In termen de maximum 30 de zile de la 
lmplinirea termenului de 6 luni conduce la lncetarea dreptului. 
(3) Un nou drept poate fi stabilit dupa depunerea unei noi cereri ~i a documentelor 
doveditoare. 

ART. 10 
(1) Dreptulla ajutorul financiar se stabile~te lncepand cu luna urmatoare depunerii cererii, 
dar nu mai devreme de data la care bona l~i lncepe activitatea, rezultata din documentele 
justificative prezentate. 
(2) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizeaza In termen de maximum 60 de zile de 
la depunerea cererii. 
(3) Dispozitia primarului se comunica In termen de 10 zile lucratoare de la emitere. 
(4) Plata ajutorului financiar se realizeaza, In functie de optiunea beneficiarului, prin 
mandat po~tal sau In cont bancar. 
(5) Pentru plata In cont bancar, solicitantul va depune la cerere extrasul de cont care 
cuprinde numele reprezentantului, codul IBAN, numarul de cont, banca ~i filiala unde este 
deschis contul ori, dupa caz, de alte documente emise de unitatea bancara, care sa 
cuprinda aceste informatii. 

CAPITOLUL III 
Modificarea cuantumului ajutorului financiar, suspendarea platii ~i incetarea 

dreptului 

ART. 11 
(1) In cazul 'in care, dupa acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbari 'in 

situatia socioeconomica a persoanei prevazute la art. Z, 'in componenta familiei acesteia 
sau referitoare la copii, aceasta are obligatia ca In termen de maximum 10 zile sa Ie 
comunice In scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Directiei de 
ASistenta sociala Braila. 
(2) Tn situatia In care modificarile prevazute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului 
ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispozitia primarului de modificare a 
cuantumului, care se comunica In termenul prevazut la art. 10 alin. (3). 
(3) Cuantumul modificat al ajutorului financiar se acorda 'incepand cu luna urmatoare celei 
In care au intervenit modificarile. 

ART. 12 
(1) suspendarea pLatii ajutoruLui financiar intervine 'in una dintre urmatoarele situatii : 

a) se lnregistreaza 3 mandate po~tale returnate consecutiv; 
b) In caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a 

dreptului la ajutor financiar. 
(2) Suspend area platii ajutorului financiar se face prin dispozitie scrisa a primarului, 
'incepand cu luna urmatoare ceLei In care s-au constatat de catre Directia de ASistenta 
SociaLa situatiile mentionate La alin. (1) ~i se comunica titularului In termen de 10 zile de 
la data emiterii acesteia . 
(3) Tn situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) primarul dispune Directiei de ASistenta Sociala 
Braila efectuarea de verificari. 
(4) In urma verificarilor efectuate, daca se constata modificarea conditiilor care au stat La 
baza acordarii dreptuLui la ajutor financiar, primarul dispune, dupa caz, modificarea sau 
'incetarea dreptului ~i1sau recuperarea sumelor lncasate necuvenit. 



(5) Dispozitia primarului privind modificarea sau lncetarea dreptului ~i/sau recuperarea 
sumelor lncasate necuvenit, se comunica In termen de 10 zile lucratoare de la emitere. 
(6) Tn situatia In care In urma verificarilor se constata ca se mentin conditiile de acordare, 
plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare. 
(7) Reluarea platii ajutorului financiar se face lncepand cu luna urmatoare celei In care, se 
constata ca se mentin conditiile de acordare, prin dispozitia primarului. 

ART. 13 
(1) Dreptulla ajutorul financiar lnceteaza In urmatoarele situatii: 

a) la lmplinirea de catre copil a varstei de 6 ani; 
b) a intervenit decesul copilului; 
c) copilul intra In sistemul de cre~a/gradinita; 
d) lnceteaza activitatea bonei; 
e) schimbarea domiciliului In alta localitate; 
f) nu mai sunt lndeplinite conditiile de acordare; 
g2 se lnregistreaza situatia prevazuta la art. 9. 

(2) Incetarea acordarii ajutorului financiar se lncepand cu luna urmatoare celei In care au 
intervenit situatiile prevazute la alin .(l). 
(3) Dreptul la ajutorul financiar lnceteaza prin dispozitia primarului, care se comunica In 
termenul prevazut la art.10 alin. (3). 

CAPITOLUL IV 
Dispozitii finale 

ART. 14 
(1) Sumele lncasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recupereaza de la titularul 
dreptului ajutorului financiar In termenul general de prescriptie prevazut de art. 2.517 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata , cu modificarile ulterioare. 
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face In conditiile 
prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr . 4412014 pentru reglementarea unor 
masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de aSistenta sociala, precum ~i 
pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr . 266/2015, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
(3) Pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar 
semneaza un angajament de plata la solicitarea dreptului de ajutor financiar . Tn situatia In 
care titularul dreptului ajutorului financiar refuza semnarea angajamentului de plata, 
recuperarea sumelor platite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar. 

ART. 15 Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda In limita 
fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie In bugetullocal. 

PRE5EDINTE DE ~ED!~JTA 
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Anexa a 

privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona 

Subsemnatul(a) __________________________ _ 

cu domiciliul in municipiul Bdlila, str. ____________ , nr. ______ _ 

bloc ______ _ sc. ____ , ap . ___ , telefon ___________ _ 

posesor al B.I./C.1. seria. __ _ nr. ______ _ 

cod numeric personal _____________________ , in calitate de'; 

o parinte 
o reprezentant legal al copilului 
o persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei 
parintilor, conform prevederilor art . 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia ~i 
promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

va. rog sa. imi aprobati acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de 

bona pentru copilull copiii: 

1. Numele ~i prenumele copilului 

Cod numeric personal (C.N.P.) copil _________________ _ 

Certificat de Na~tere seria _______ , nr. ______________ _ 

2. Numele ~i prenumele copilului 

Cod numeric personal (C.N.P.) copil _________________ _ 

Certificat de Na~tere seria _______ , nr. ______________ _ 

3. Numele ~i prenumele copilului 

Cod numeric personal (C.N.P.) copil _________________ _ 

Certificat de Na~tere seria _______ , nr. ______________ _ 
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Partenerul/ partenera: 

Numele/ Prenumele: _______________________ _ 

Cod numeric personal: _______________________ _ 

B.I./C.I. seria , nr. _______ _ 

Alti copii ai familiei: 

1. Numele ~i prenumele copilului 

Cod numeric personal (C.N.P.) copil _________________ _ 

2. Numele ~i prenumele copilului 

Cod numeric personal (C.N.P.) copil. _________________ _ 

3. Numele ~i prenumele copilului 

Cod numeric personal (C.N.P.) copil __________________ _ 

NuMARUL TOTAL AL MEMBRILOR FAMILIEI ESTE DE __ PERSOANE: __ adulti ~i _copii. 

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile art.326 din Codul Penal privind infractiunea 

de fals in declaratii di: 

o copilul nu este lnscris la cre~a/gradinita, nu am refuzat un loc la cre~a/gradinita 

~i nu am retras copilul de la cre~a/gradinita; 

o ma ocup de cre~terea ~i lngrijirea copilului ~i locuiesc lmpreuna cu acesta; 

o nu sunt asistent maternal profesionist; 

o nu am copilulln lntretinere ca urmare a plasamentului In regim de urgenta; 

o nu sunt asistent personal/ nu beneficiaz de indemnizatia prevazuta la art.42 

alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

o nu sunt In perioada de concediu pentru cre~terea copiilor In conformitate cu 

prevederile art. 2 sau art.31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11112010 

privind concediul ~i indemnizatia lunara pentru cre~terea copiilor, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 
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Totodata, declar ca 

o NU AM datorii la bugetul local 

o AM datorii la bugetul local 
aproximativ ________________ _ 

Mentionez ca doresc suma de bani': 
o prin virament In contul bancar personal (IBAN ~i banca) 
IBAN 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

In suma de 

Deschis la banca _________________________ _ 

o prin mandat po~talla domiciliu 

La prezenta, anexez urmatoarele documente*: 

o copie dupa documentul de identitate al solicitantului 

o copie dupa certificatul de na~tere al copilului/copiilor 

o copia documentului prin care se atesta calitatea de reprezentat legal al copilului / copiilor 

o adeverinte privind veniturile nete realizate In ultimele 6 luni de membrii familiei 

o documente eliberate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene 

o copia documentului In baza caruia se desfa~oara activitatea de bona 

o acordul cu privire la prelucrarea datelor personale 

o extras de cont solicitant 

o alte acte 

, se bifeaza cu "X" casuta corespunzatoare 

Subsemnatul(a) prin prezenta declar ca am fost 
informat(a) ca datele cu caracter personal sunt prelucrate In scopul ~i pentru Indeplinirea 
atributiilor legale ale institutiei ~i sunt de acord cu prelucrarea date lor cu caracter personal, 
interogarea bazei de date privind patrimoniul ~i veniturile (sistemul informatic PatrimVen) ~i 

solicitarea de informatii de la alte institutii In vederea acordarii ajutorului financiar . 
Am luat la cuno~tinta ca informatiile din cererea depusa ~i din actele anexate la aceasta, vor 
fi prelucrate de DAS (Directia de Asistenta Sociala) Braila cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te 

prelucrarea datelor cu caracter personal, ~i libera circulatie a acestor date. 

Data _____ _ SEMNATURA SOLICITANT, 
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ANGAJAMENT DE PLATA 

Subsemnatul(a) cu 

domiciliul 'in municipiul Braila, str. ________________ _ 

nr. , bloc , sc . , ap . , solicitant al 

ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, ma oblig sa restitui sumele 

'incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar 'in conformitate cu prevederile art. 15 din 

Legea Nr. 35/2020 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 

plata serviciilor oferite de bona. 

Data _____ _ SEMNATURA SOLICITANT, 

PREREDINTE DE REDINTA - - , 
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REFERA T DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind: Aprobarea Metodologiei de aplicare 
a Legii nr. 3512020 referitoare la "Acordarea unui ajutor financiar familiilor 
pentru plata serviciilor oferite de bona". 

Avand in vedere raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala 
Braila , din care reiese necesitatea aprobarii Metodologiei de aplicare a Legii 
nr. 3512020 referitoare la "Acord area unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bona", potrivit art. 17 din actul normativ mai sus men~ionat; 

In conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind 
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, 
Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, cu modificarile !?i 
completarile ulterioare, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea 
profesiei de bona, precum !?i ale Legii nr. 292/2011, legea asisten~ei sociale, 
cu modificarile !?i completarile ulterioare, coroborate cu art. 129 alin . (1 ), 
alin . (2) lit. d) !?i alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile !?i completarile ulterioare, propun Consiliului Local 
Municipal adoptarea unei hotarari privind: Aprobarea Metodologiei de 
aplicare a Legii nr. 3512020 referitoare la "Acordarea unui ajutor financiar 
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona". 

PRI MA R, 

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR 

C.C./Jex. 
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BIROUL ALOCATII ~I INDEMNIZATII CRE~TERE COPIL 

Nr. 98411 30.04.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

AVIZAT 

VICE~R~:. .. 
DOINITA~ 

Privind: metodologia de aplicare a Legii Nr.35/2020 din 31 martie 2020 
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona 

Motiva~ia: 
Legea Nr.35/2020 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bona are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de 
catre autoritatile administratiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de varsta 
pre~colara, pentru plata serviciilor oferite de bona 'in conditiile prevazute de Legea 
nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona. Legea nr. 167/2014 privind exercitarea 
profesiei de bona, reglementeaza exercitarea profesiei de bona 'in scopul asigurarii serviciilor 
specializate de 'ingrijire ~i supraveghere a copilului. 

Conform prevederilor art.17 din Legea Nr.35/2020 din 31 martie 2020, "Pentru 
acordarea ajutorului financiar previizut de prezenta lege, autoritiitile administratiei publice 
locale aprobii prin hotiirare a consiliului local metodologia de aplicare, in functie de 
specificul local, hotiirarea fiind emisii in termen de 45 de zile de la data intriirii in vigoare a 
prezentului articol", iar art.18 prevede'in continuare ca dispozitiile art. 17 intra 'in vigoare'in 
termen de 15 zile de la publicarea legii. 

Data intrarii 'in vigoare a Legii Nr.35/2020 din 31 martie 2020 este de 60 de zile de la 
data publicarii 'in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art.18 din 
lege. 

Potrivit Hotararii Guvernului nr. 65212017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona serviciile de 
ingrijire ~i supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone se incadreazii in 
categoria serviciilor sociale de reconciliere a vietii de familie cu viata profesionalii prevazute 
la art. 73 alin. (2) lit. b) din Legea asistentei socia Ie nr. 29212011 , cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

Serviciile de 'ingrijire ~i supraveghere a copilului pe timpul zilei sunt prevazute 'in 
Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor socia Ie, precum ~i a regulamentelor-cadru de 
organizare ~i functionare a serviciilor socia Ie, cu modificarile ~i completarile ulterioare, cod 
serviciu social 8891CZ-C-VIlI. 

Tn acord cu prevederile legale mentionate, serviciile sociale din domeniul protectiei 
copilului ~i familiei au ca principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea 'ingrijirii, 
cre~terii , formarii , dezvoltarii ~i educarii copilului 'in cadrul familiei. Aceste servicii sociale 
pot fi acordate'in institutii/unitati de asistenta sociala, respectiv 'in centre de zi , centre 
rezidentiale, internate de tip social, precum ~i la domiciliul familiei , la domiciliul persoanei 
care acordii ingrijire copilului sau in comunitate. 

Tn concordanta cu aceste prevederi legale cu caracter general, prin HG nr. 652/2017 au 
fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind 
exercitarea profesiei de bona, care expliciteaza conditiile 'in care poate fi prestat acest 
serviciu social. 
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Totodata, posibilitatea acordarii unui sprijin financiar din partea autorita~ilor locale In 
vederea asigurarii de servicii sociale integrate de reconciliere a vie~ii de familie cu viata 
profesionala prin sistemul reglementat de Legea nr. 167/2014 sunt ~i prevederile art. 39 din 
Legea nr. 29212011 a asistentei sociale, potrivit carora responsabilitatea dezvoltiirii, 
administriirii ~i acordiirii serviciilor sociale, este partajatii, 'intre autoritiitile publice 
centrale ~i locale, iar finantarea serviciilor socialefiind asiguratii dupii caz din bugetul local, 
din contributia beneficiarului ~ilsau, dupii caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum 
~i din alte surse. 

Totodata, In aceea~i lege, la art. 67, se precizeaza urmatoarele: "Miisurile de asistenta 
sociala pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea sarcinilor specifice acesteia, ci 
co forme de sprijin destinate, 'in principal, mentinerii copilului 'in familie ?i depa?irii unei 
situatii de dificultate, reconcilierii vietii de familie cu viata profesionala, 'incurajarii 
ocuparii pe piata muncii ". 

Relevan~a In acest domeniu au ~i prevederile alin. (1) al art. 112 Legea asistentei sociale 
nr. 292/2011, care stabilesc ca "pentru asigurarea apliciirii politicilor sociale in domeniul 
protectiei copilului, familiei, persoanelor viirstnice, persoanelor cu dizabilitiiti, precum ~i 
altor persoane, grupuri sou comunitiiti aflate 'in nevoie socialii, autoritiitile administratiei 
publice locale au atributii privind administrarea ~i acordarea beneficiilor de asistentii socialii 
~i a serviciilor sociale". 

Din punct de vedere economic mentionam di ajutorul financiar acordat familiilor pentru 
plata serviciilor oferite de bona se va acorda In limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu 
aceasta destinatie In bugetul Direciei de Asistenta Sociala Braila. 

Oportunitatea: 
Avand In vedere prevederile art.17 din Legea Nr.35/2020 din 31 martie 2020 privind 

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, "Pentru 
acordarea ajutorului financiar previizut de prezenta lege, autoritiitile administratiei publice 
locale aprobii prin hotiiriire a consiliului local metodologia de aplicare, 'in functie de 
specificul local", va supunem spre analiza ~i aprobare metodologia de aplicare a acestei 
legi. 

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, denumit In 
continuare ajutor financiar, persoanele care Indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

1. au In Intretinere copill copii de varsta pre~colara, 
2. au venituri nete de pana la 3.500 lei pe membru de familie 
3. se afla In una dintre urmatoarele situatii: 

a) este parintele la care copilullocuie~te In mod statornic; 
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului ~i se ocupa de cre~terea ~i 

Ingrijirea acestuia; 
c) este persoana desemnata de parinte pentru Intretinerea copilului, pe perioada 

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

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoana trebuie sa Indeplinesca cumulativ 
urmatoarele conditii: 

a) sa fie cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul In Romania, 
municipiul Braila, In conditiile prevazute de legislatia In vigoare; 

b) sa fie angajat cu contract individual de munca ori In baza unui raport de serviciul 
desfa~oara activitati independentel obtine venituri din drepturi de proprietate intelectuala, 
venituri din activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita 0 functie de demnitate 
publica sau asimilata. 

Pot beneficia de ajutorul financiar ~i persoanele care nu Indeplinesc conditiile 
prevazute la lit. b) daca Indeplinesdn mod cumulativ urmatoarele conditii: 
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a) sunt ~omeri indemnizati sau sunt lnregistrate In evidentele agentiei pentru ocuparea 
fortei de mundi judetene, la data solicitarii, ca persoana In cautarea unui loc de munca; 

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

Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este lnscris 
la cre~a/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cre~a/gradinita ori nu a 
retras copilul de la cre~a/gradinita. 

Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se afla In una sau mai multe 
dintre urmatoarele situatii: 

a) este asistent maternal profesionist In conformitate cu legislatia In vigoare; 
b) copilul/copiii estelsunt In lntretinerea acestor persoane, In temeiul art. 59 lit. b) 

din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
c) este asistentul personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta la 

art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind proteqia ~i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

d) se afla In perioada de concediu pentru cre~terea copiilor In conformitate cu 
prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul ~i indemnizatia lunara pentru cre~terea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 13212011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

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

Temei legal: 
Prevederile art.17 din Legea Nr.35/2020 din 31 martie 2020 privind acordarea unui 

ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, prevederile Legii 
nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona ~i ale Hotararii Guvernului nr.65212017 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 
privind exercitarea profesiei de bona, prevederile Legii nr. 29212011 a asistentei sociale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

Tn baza art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. d) ~i alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tn temeiul art. 139 alin. (1) ~i alin.(3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O_U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Director executiv, 
NICOLETA MIHAELA OA 

intocmit: 
Mihai Aura-Mariana 

2 ex. 
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PRIMARiA MUNIC IPIULUl BRAILA 

REGlSTRATURA GENERALA 

Citre: 

Ref.la: 

DI. ION DRAGAN 

Secretar General 

Primaria Municipiului Braila 

Piara Independen!ei , nr. 1, Braila 

asigurarea transparentei decizionale 

Stimate Domnule Secretar General, 

1{).~9.g 
NR. . 

IZIUA~LUNA oS- t'Nu~20I' 

in temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala In 
administratia publica, republicata, va transmitem In vederea supunerii dezbaterii publice 
proiectul hotararii Consiliului Local Municipal Braila privind "Metodologia de aplicare a Legii 
Nr.3512020 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bona" lnsotit de anuntul pentru publicare. 

Va multumim! 

[ ntocmit: 
Mihai Aura·Mariana 
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