
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                          
S.T. 308/11.06.2020                                                                                                                

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor           
Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor 

oferite de bonă, care urmează să fie pusă în aplicare de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  
Protecţia Copilului Sector 6 

 
Văzând Raportul de specialitate nr. D/10777/11.06.2020 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6;  
        Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei Locale de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada    
2019-2023; 
- Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;  
- Prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 
pentru plata serviciilor oferite de bonă; 
- Prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea a serviciilor 
Sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166, alin. (2) lit. p) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor 
Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor 
oferite de bonă, care va fi pusă în aplicare de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin (1) lit. a)  
                                                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019                                            
                                                                                Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                                 
                
                                                                                                         Demirel Spiridon 
                                                                                      
Nr.:  
Data: 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Efectuat pentru obținerea acordului Consiliului Local Sector 6 în vederea  aprobării 

Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 
pentru plata serviciilor oferite de bonă. 

Prin acest act normativ se prevede obligativitatea ca autoritățile publice locale să susțină 
din fonduri proprii un sprijin financiar pentru familiile cu copii de vârstă preșcolară pentru plata 
unor servicii oferite de bonă avându-se în vedere anumite criterii de eligibilitate. Criteriile de 
eligibilitate stabilite prin metodologia de aplicare sunt legate de  domiciliul solicitantului, de 
situația juridică a solicitantului față de copil, de veniturile realizate de solicitant și de familia 
acestuia, precum și de situația profesională a solicitantului/părinților.  

La nivelul sectorului 6, pot beneficia de sprijin financiar familiile cu domiciliul în 
sectorul 6 care au în întreținere copii preșolari și care, în urma solicitării adresate instituției și a 
prezentării documentelor prevăzute de lege și de metodologie, se dovedește că  indeplinesc 
conditiile de eligibilitate necesare obținerii ajutorului financiar.  

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară familiilor care 
au venituri nete pe membru de familie de până la 3500 lei pe lună.  Ajutorul financiar acordat  
va fi diferențiat în funcție de veniturile nete realizate, după cum urmează: 

 710 lei/lună  - pentru  venituri nete pe membru de familie de până la 2100 lei/lună 
 550 lei/lună – pentru  venituri nete pe membru de familie cuprinse între intre 2101 

– 2500 lei/lună  
 390 lei/lună – pentru  venituri nete pe membru de familie cuprinse intre 2501 – 

3000/lună  
 250 lei/lună – pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse intre 3001 – 

3500 lei/lună 
Venitul pe membru de familie va fi determinat prin calcularea mediei veniturilor nete 

realizate de beneficiar si de membrii familiei in ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la 
ajutor financiar. Poate beneficia de ajutorul financiar părintele/reprezentantul legal al copilului 
care este angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfașoară 
activitati independente, obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din 
activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori execută o funcție de demnitate publică sau 
asimilată.  

Pot beneficia de sprijin financiar și persoanele șomere, indemnizate sau care se află în 
evidența agentiei locale pentru ocuparea forței de muncă ca fiind persoane în cautarea unui loc 
de muncă și care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției locale pentru 
ocuparea forței de muncă.  

Pentru a se obține ajutorul financiar, solicitantul va trebui să depună o cerere și 
documente doveditoare privind situația socio-familială și veniturile sale și ale membrilor 
familiei pe ultimele 6 luni, precum și documente privind angajarea unei persoane care are 
calitatea de bonă și care îndeplinește codițiile legale de desfășurare a activității de bonă.  

Pe baza cererii și a documentelor depuse de către solicitant, se va constata îndeplinirea 
sau neîndeplinirea de către acesta a criteriilor de eligibilitate, astfel că se vor realiza demersurile 
necesare pentru obținerea Dispoziției de acordare sau de respingere a ajutorilui solicitat de către 
Primarul Sectorului 6.   

Ulterior acordării sprijinului financiar, persoana care beneficiază de acest ajutor pentru 
plata serviciilor de bonă va depune semestrial o declarație pe proprie răspundere prin care 
susține menținerea condițiilor în urma cărora s-a decis acordarea sprijinului financiar;  în cazul 



în care intervin modificări la în ceea ce privește componența familiei sau se modifică veniturile 
se va emite o altă dispoziție corespunzătoare situației de fapt. 

Sprijinul financiar acordat se poate suspenda dacă există suspiciuni privind 
neîndeplinirea de către solicitant a condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului 
financiar – suspendarea are loc pe perioada derulăriii verificărilor necesare, plata putându-se 
relua dacă suspiciunile nu se confirmă. Sprijinul financiar se poate sista în anumite situații: la 
împlinirea vârstei de 6 ani a copilului, în urma integrării copilului în sistemul de creșă/grădiniță, 
în situația în care incetează activitatea bonei, atunci când se schimbă domiciliul solicitantului în 
altă localitate, atunci când nu mai sunt îndeplinute criteriile de eligibilitate, atunci când 
beneficiarul nu depune declarația semestrială de menținere a condițiilor necesare de acordare a 
ajutorului financiar în termenul prevăzut de lege (30 de zile). 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre  aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
                                                          Gabriela Schmutzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr.  D/10777/11.06.2020 întocmit 
de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, în care se arată necesitatea aplicării la nivelul sectorului 6          
a Legii nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 
pentru plata serviciilor oferite de bone în funcție de prevederile legii menționate 
anterior; 

Luând în considerare faptul că prin acest suport financiar oferit de către 
Consiliul Local sunt sprijinite familiile cu copii de vârstă preșcolară pentru a le 
asigura copiilor lor condiții optime de creștere și dezvoltare în mediul familial cu 
ajutorul unor persoane calificate (în meseria de bonă), se asigură respectarea 
drepturilor copilului la creştere şi educare corespunzătoare şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de faptul că prin oferirea acestui sprijin, la nivel local se 
diversifică suportul acordat părinților/reprezentanților legali (angajați în muncă 
sau care se află în căutarea unui loc de muncă) care au în grijă copii preșcolari, 
acest suport fiind oportun având în vedere și noile condiții  impuse de pandemia de 
coronavirus conform cărora sunt limitate contactele directe între copii, ceea ce a 
determinat suspendarea activităților de tip centre de zi pentru acești copii;  

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin (1), precum și cele ale art. 166 alin (2) 
lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local 
Sector 6,  proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru aplicarea la 
nivelul sectorului 6 a Legii nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor 
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone, care va fi aplicată de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 
 

 
PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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