
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru

plata serviciilor oferite de bona, la niveIul Municipiului Campina

Avand m vedere Referatul de aprobare nr.l6.256/17 iulie 2020 al d-lui ing.Tiseanu
Horia - Lauren^iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea
Metodologiei de acordare a unui ajutor fmanciar familiilor pentru plata serviciilor oferite
de bona, la nivelul Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.l6.257/17 iulie 2020, promovat de Directia de asistenta sociala din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul sub nr. 16.780/24 iulie 2020, promovat de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administra$ie publica locala, juridic, relapi cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat la nr. 16781/
24 iulie 2020;

A,

In baza prevederilor:
- art.l6, art.l7 din Legea nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor fmanciar

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona,
- art.67 si art.73, alin.(2), lit."b" si alin.(3) din Legea asistentei sociale nr.292/2011;
- Legii nr.l67/2014 privind exercitarea profesiei de bona;
- H.G. nr.652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.l67/2014 privind exercitarea profesiei de bona;
In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr. 24/2000 privind normele de

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."b" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G. nr.57/
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul locaI al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Metodologia de acordare a unui ajutor fmanciar familiilor pentru
plata serviciilor oferite de bona, la nivelul Municipiului Campina, conform ANEXEI ce
face parte integranta din prezenta horarare.

Art. 2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;



Directiei economice;
Directiei de Asistenta Sociala.

Pre$edinte de
Consilier,

Pitigoi Ioan - Adrian

Contrasemneaza,
Secretar General,

MoldVjeSnu Elena

Campina, 30 iulie 2020
Nr. 100



ANEXA
la H.C.L nr.lOO/30 iulie 2020

Presedinte de sedinta,
; s t "

Consilier,
Pitigoi Ioan - Adrian

METODOLOGIE
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de

bona, la nivelul Municipiului Campina

Prezenta Metodologie stabileste, in acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona si in functie de specificul local,
modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza
municipiului Campina.

Scopul aprobarii prezentei metodologii il reprezinta sprijinirea parintilor care au copii de varsta
prescolara pentru depasirea unor situatii de dificultate prin reconcilierea vietii de familie cu viata
profesionala si incurajarea ocuparii locurilor de munca existente pe piata niuncii.

Capitolul I.
Cadrul legal general

1. Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de
bona;

2. Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona;
3. H.G nr. 652/2017 privind probarea Normelor Metodologice de aplicare a aLegii nr. 167/2014

privind exercitarea profesiei de bona;
4. Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile uterioare;
6. H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

cu modificarile si completarile ulterioare;
8. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
9. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul II
Definitii

Art.l In sensul prezentei Metodologii de acordare a unui ajutorfmanciarfamiliilorpentruplata
serviciilor oferite de bona, denumita in continuare Metodologie, se definesc urmatorii termeni:
a) asistenta sociala- are ca scop dezvoltarea capacitatilor individuale, de grup sau cokctive pentru

asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si
incluziune sociala;

b) ajutorul financiar pentru plata bonelor - este o masura de redistribuire financiara destinata
persoanelor singure sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute de Legea nr.
35/2020;

c) domiciliul stabiI sau resedinta- reprezinta adresa la care persoana declara ca are locuinta principala,
trecuta si in documentul de identitate al persoanei;

d) bona - persoana fizica, ceta|ean roman sau strain, cu domiciliul ori resedin|a kgala in Romania,
calificata potrivit prevederilor legale sa desfasoare servicii de ingrijire si supraveghere a copilului;

e) copil prescolar - copilul care nu a implinit varsta de 6 ani;
f) domiciliuMresedinta copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieste

in mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declara ca isi are locuin{a
principala/secundara;



g) in sensul prezentei metodologii, termenul famiIie desemneaza:
sotul si sotia sau sotul/ sotia necasatoriti si copiii lor, aflati in intretinerea acestora, eare locuiesc si
gospodaresc impreuna;
persoana care locuieste si gospodareste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa sj se afla in una
dintre urmatoarele situatii:

1. este necasatorita;
2. este vaduva;
3. estedivortata;
4. al carei sot/sotie estedeclarat/declaratadisparut/disparutaprinhotararejudecatoreasca;
5. nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la punctele 1 -4;
6. fratii cu copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu

parintii.
7. barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, aflati in intretinerea

acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
parintele singur este parintele la care copilul are stabilit domiciliul in urma:

8. separarii in fapt a parintilor casatoriti, constatata prin ancheta sociala si dovada faptului ca
parintele singur l-a actionat in instanta pe celalalt parinte pentru plata pensiei de intretinere;

9. constatarii faptului ca parintii necasatoriti, nu locuiesc si nu gospodaresc impreuna, prin
ancheta sociala si dovada faptului ca parintele singur l-a actionat in instanta pe celalalt parinte
pentru plata pensiei de intretinere;

10. divortului stabilit prin hotarare judecatoreasca defmitiva sau pe cale notariala;
11. constatarii disparitiei unuia din parinti prin hotarare judecatoreasca definitiva;
12. declararii mortii unuia din parinti prin hotarare judecatoreascadefinitiva;
13. decesului unuia din parinti, dovedit prin certificat de deces;
14. decaderii din drepturile parintesti, dovedita prin hotararejudecatoreasca definitiva;
15. arestului,doveditprinmandat;
16. situatiei in care filiatia a fost stabilita doar fata de unul dintre parinti.

h) reprezentant legal al copilului - persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa
indeplineasca obligatiile parinte^ti fata decopil (hotarareajudecatoreasca de incredin{are a copilului
in caz de divorfJ

CapitoruI III
Bcneficiari

Art. 2 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, astfel cum este
prevazut de Legea nr. 35/2020 (denumit in continuare ajutor fmanciar), in limita fondurilor bugetare
anuale aprobate cu aceasta destina{ie, persoanele care au in intretinere copii de varsta prescolara, ale
caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie si care se afla in una dintre urmatoarele
situatii:

a) este parintele la care copilul locuieste in mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia;
c) este persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor,

conform prevederilor art.l04 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitorul IV
Conditiile de acordare

Art. 3 (1) Ajutorul fmanciar se acorda pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie de nivelul
veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza:

a)panala2.1001ei-7101ei;
b) de la 2.101 lei pana la 2.500 lei - 550 lei;
c) de la 2.501 lei pana 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 prescolara.



(3) La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate de
beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitarii dreptului la ajutorul fmanciar, in conditiileart. 8 alin.
(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 (1) Pentru a beneficia de ajutorul fmanciar, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

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

b) sunt angajate cu contract individual de munca ori in baza unui raport de serviciu, desfasoara
activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati
agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita o functie de demnitate publica sau asimilata.

(2) Pot beneficia de ajutorul fmanciar si persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute la
alin. (1) lit. b) daca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt someri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de
muncajudefene, 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
muncajudetene.

(3) Acordarea ajutorului fmanciar se efectueaza numai pentru copilul care nu este inscris la
cresa/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cresa/gradinita publica de pe raza
municipiului, ori nu a retras copiluI de la cresa7gradinita.

Art. 5 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevazute la art. 1 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 este/sunt in intretinerea acestor persoane, in temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr.

272/2004, republicata, cu modificarile si 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 si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) se afla in perioada de concediu pentru cresterea copiilor in conformitate cu prevederile art.
2 sau31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara
pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legeanr. 132/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;

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

Capitolul V
Modalitatea de acordare a dreptului Ia ajutorul financiar

Art. 6 Ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere (conform anexei 1 ) si documente
doveditoare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta metodologie privind acordarea unui
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.

Art. 7 (1) Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la Registratura
Primariei Municipiului Campina, din Bulevardul Culturii nr. 18, sau on-line, la adresa de e-mail
asistenta_sociala@primariacampina.ro.

(2) Documentele doveditoare sunt:
a) copie de pe documentul de identitate al solicitantului (parinte, reprezentant legal, persoana

desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absem;ei parin{ilor);
b) copie de pe certificatul de na$tere al copilului/copiilor pentru care se solicita ajutorul;
c) copia documentului prin care se atesta calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor, care

poate fi, dupa caz:
> hotarareajudecatoreasca de incredin|are in vederea adoptiei, potrivit legii;
> hotarareajudecatoreasca de incuviin{are a adoptiei, potrivit legii;
> hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru

masura plasamentului, potrivit legii;
> hotarareajudecatoreasca de instituire a tutelei, potrivit legii;
d) adeverin|e privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, dupa

caz, de angajator sau entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal, sau, in cazul persoanelor care



desfasoara activita|i independente, ob{in venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din
activita|i agricole, silvicultura $i piscicultura, declara{ia fiscala prevazuta de lege, fiind exceptate
urmatoarele categorii de venituri, mentionate de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

> aloca{ia pentru sus|inerea familiei, prevazuta de Legea nr. 277/2010 privind aloca{ia pentru
sus{inerea familiei, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;

> aloca|ia de stat pentru copii, prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind aloca|ia de stat pentru copii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

> bugetul personal complementar lunar si presta|iile sociale prevazute la art. 58 alin. (4) lit. b) si,
respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protec{ia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

> bursele scolare, drepturile acordate in baza art. 51 alin. (2) si art. 85 alin. (2) din Legea educa{iei
na{ionalenr. 1/2011, cu modificarile $i completarile ulterioare;

> stimulentul educa{ional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2Q15 privind stimularea
participarii in inva|amantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile
ulterioare, sub forma de tichet social pentru stimularea participarii in inva{amantul prescolar a
copiilor proveni{i din familii defavorizate;

> sprijinul financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2QQ4 privind aprobarea criteriilor
si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului na{ional de
protec|ie sociala <<Bani de liceu>>, cu modificarile si completarile ulterioare;

> veniturile obtinute din activita{ile cu caracter ocazional desfa$urate de zilieri in condi{iile Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activitaJi cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

> sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despagubiri sau
sprijin financiar pentru situa|ii excep{ionale.

e) copia documentului in baza caruia se desfasoara activitatea de bona in condH;iile art. 7 din Legea
nr.l67/2014,respectiv:

> contractul individual de munca incheiat intre bona si o persoana juridica, in conditiile
legii; persoana juridica este acreditata ca furnizor de servicii sociale si de{ine licen|a de
func^ionare pentru serviciile de ingrijire si supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de
bone, in condi{iile Legii nr. 197/2Q12privind asigurarea calita^ii in domeniul serviciilor
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care a incheiat un contract de prestari
de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului;

> contract de prestari de servicii incheiat intre bona, persoana fizica autorizata, acreditata
ca furnizor de servicii sociale si care de{ine licen{a de func|ionare pentru serviciile de ingrijire
$i supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, in condi{iile Legii nr. 197/2012, cu
modificarile $i completarile ulterioare, si reprezentantul legal al copilului;

f) angajament de plata (conform ancxci 3) la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum ca aceste
sume pot fi recuperate si din alte drepturi platite de Agen|ia Judeteana Pentru pla|i si Inspec^ie Sociala
Prahova.

g) declaratie pe proprie raspundere (conforni anexei 2), din care sa rezulte ca minorul pentru care se
solicita dreptul nu este inscris la cresa7gradinita, facand dovada ca:

- a solicitat inscrierea la cresa7 gradinita publica de pe raza municipiului in ultimele 6/12 luni
iar cererea a fost respinsa pentru lipsa de locuri;
- nu a refuzat un loc la cresa/gradinita publica de pe raza municipiului;
- nu a retras copilul de la cresa/gradinita publica.

h) dovada de la Directia Economica a Municipiului Campina ca si-au achitat impozitele si taxele fata
de bugetul local pentru bunurile pecare le detin in proprietate.

(3) Pentru persoanele prevazute la art. 4 alin. (2) - someri indemnizati si cei care nu au
refuzat maxim doua oferte de munca din partea AJOFM) cererea este insotita de documentele
doveditoare prevazute la alin. (2) lit. a)- c) si lit. e) -h), precum si alte documente eliberate de Agen{ia
Pentru Ocuparea For^ei de Munca a Jude{ului Campina.

Art. 8 (1) In vederea verificarii conditiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la
ajutor financiar pentru plata bonelor, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul DAS Campina va
analiza cererea insotita de documentele doveditoare in ordinea inregistrarii cererilor, intr-un termen de
maxim 30 de zile de la inregistrare. In situatia documentelor incomplete, se transmite raspuns
solicitantului in vederea completarii actelor depuse intr-un termen de maxim 10 zile .



(2) Dupa analiza cererii si a documentelor depuse, se redacteaza referatul privind
aprobarea/respingerea ajutorului fmanciar pentru plata serviciilor oferite de bona, motivat, care se
inainteaza primarului in vederea emiterii dispozitiei de aprobare/respingere a dreptului.

(3) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza 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.

Art. 9 (1) Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizeaza in termen de maximum 60_de
zile de la depunerea cererii, prin dispozitia primarului.

(2) In dispozitia de acordare a dreptului la ajutor fmanciar pentru plata bonelor se vor
mentiona urmatoarele:

a) Numele, prenumele, codul numeric personal al titularului;
b) Adresa de domiciliu a titularului;
c) Data de incepe a acordarii dreptului;
d) Copilul pentru care se acorda ajutorul fmanciar, cu nume, prenume, cod numeric personal;
e) Precizarea ca dispozitia poate fi atacata pe calea contenciosului administrativ;
f) Termenul de comunicare a dispozitiei.

(3) Dreptul la ajutorul fmanciar se stabileste incepand cu luna urmatoare depunerii cererii,
dar nu mai devreme de data la care bona isi incepe activitatea, rezultata din documentele justificative
prezentate.

Art. 10 (1) Dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 10 zile lucratoare de la
emitere.

(2) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plati lunar,
prin transfer bancar, sau prin casierie, in functie de obtiunea solicitantului.

Art. 11 (1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului financiar,
solicitantul are obligatia de a depune la DAS, din 6 in 6 luni, o declaratie pe propria raspundere privind
mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului (conform ancxei 4), insotita de documente justificative
privind veniturile realizate.

(2) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) in termen de maximum 30 de zile de la
implinirea termenului de 6 luni conduce la incetarea dreptului.

(3) Un nou drept poate fi stabilit dupa depunerea unei noi cereri si a documentelor
doveditoare.

Capitolul VI
Modificarea cuantumului ajutorului financiar pentru plata bonelor

Art. 12 (1) Daca dupa acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbari
in situa|ia socioeconomica a persoanei prevazute la art. 1, in componen|a familiei acesteia sau referitoare
la copii, aceasta are obliga|ia ca in termen de maximum 10 zile sa le comunice in scris, cu prezentarea
documentelorjustificative necesare, Directiei de Asistenta Sociala Campina.

(2) Verificarea modificarilor prevazute la alin. (1) se va face dupa parcurgerea aceleiasi
proceduri ca si in cazul acordarii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

(3) In situatia in care modificarile prevazute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului
ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispozitia primarului de modificare a cuantumului $i se va
comunica beneficiarului in termenul prevazut la art. 10 alin. (1).

Capitolul VII
Suspendarea platii ajutorului financiar

Art. 14 (1) Suspendarea platii ajutorului financiar poate interveni in una dintre urmatoarele
situatii:

a) in situatia cand timp de 3 luni consecutiv titularul nu ridica ajutorul de la casieria institutiei;
b) in caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea conditiilor de acordare a dreptului la

ajutorul financiar, cu reverificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, prin efectuarea unei anchete
sociale de catre Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul DAS Campina. In urma verificarilor
efectuate, daca se constata modificarea conditiilor care au stat la baza acordarii dreptului la ajutor
financiar, primarul dispune, dupa caz modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului si recuperarea



sumelor incasate necuvenit pe baza propunerii transmise de Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul
DAS Campina. In situatia in care in urma verificarilor se constata ca se mentin conditiile deacordare,
plata ajutorului fmanciar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare prin dispozitia primarului.

Capitolul VIII
Incetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

A

Art. 15 (1) Incetarea dreptului intervine:
a) la data implinirii de catre copil a varstei de 6 ani;
b) la data decesului copilului;
c) la data la care copilul intra in sistemul de cresa/gradinita sau parintele refuza un loc de

cresaYgradinita publica;
d) la data incetarii contractului de prestari servicii prevazut la art 7 alin.2 lit. e;
e) la data schimbarii domiciliului in alta localitate;
f) la cererea titularului;
g) se inregistreaza situatia prevazuta la art. 11 alin. (2) din prezenta Metodologie, respectiv

nedepunerea declaratiei pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului in
termen de maximum 30 de zile de la implinirea termenului de 6 luni de la acordarea dreptului;

h) neindeplinirii conditiilor de acordare.
(2) Incetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispozitia primarului

incepand cu luna urmatoare, cu exceptia situatiei in care prin cerere titularul mentioneaza expres o alta
data certa de la care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate.

(3) In caz de suspiciune/sesizare privind modificarea/neindeplinirea criteriilor de
eligibilitate, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul DAS Campina va efectua ancheta sociala in
termen de 5 zile lucratoare de la data suspiciunii/sesizarii.

(4) In situatia in care, in urma anchetei sociale efectuate, se constata ca titularul dreptului
nu mai indeplineste conditiile de eligibilitate, se va dispune incetarea dreptului la ajutorul financiar
pentru plata serviciilor oferite de bona incepand cu data neindeplinirii conditiilor de acordare, si se va
proceda la recuperarea sumelor incasate cu titlu necuvenit de catre Agen|ia Judeteana Pentru Pla{i si
Inspec|ie Sociala Prahova.

(5) incetarea dreptului la ajutorul financiar pentru plata bonelor se va realiza prin
dispozitia primarului, in baza referatului justificativ al Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul
DAS si a anchetei sociale, dispozitia urmand a se comunica titularului dreptului in termenul prevazut la
art. 10, respectiv in 10 zile lucratoare de la emitere.

Capitolul IX
Dispozitii finale

Art. 16 Cererile insotite de documentejustificative se analizeaza in ordinea inregistrarii.
Art. 17. Depunerea documentelor se va realiza dupa aprobarea sumelor cu aceasta destinatie in

bugetul local, ajutorul financiar acordandu-se in ordinea cronologica a depunerii cererilor.
Art. 18. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda in limita fondurilor bugetare anuale

aprobate cu aceasta destina|ie in bugetul institutiei.
Art. 19. Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recupereaza

conform legii.



ROMANlA JUDETULPRAHOVA
PRIMARJA MUMCn>njLUI CAMPINA

Adresa:Bd.Culturiinr.l8, Tel.0244336134, Fax:0244371458
Email: web@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

Anexa nr. 1 la Metodologie

CERERE - DECLARA JlE PE PROPRIA RASPUNDERE
pentru acordarea ajutoruluiflnanciarpentruplata serviciilor oferite de bona in conformitate cu

prevederile Legii nr. 35/2020

Cap. 1. Acest capitol al cererii se completeaza de catre sollcltant.

Subsemnatul(a):
Numele

^̂  Prenumele

Cod numeric
personal

Ceta{enia? _| UE ^ $i anume ({ara)
Romana _| Non-UE /

Act de identitate/doveditor* (copie ata^ata) | | | | Seria | Nr. | | | | | | |
Eliberat de | | | | | | | | | | | | | | | | La data de | | | | | | | |

(z z) (I 1) (a a a a)
(*) Pentru ceta{enii romani: Pentru ceta{enii straini sau Pentru ceta{enii UE, SEE

apatrizi: sau Confed. Elve{iana:
BI - buletin de P - pa$aport PST - permis de $edere CIN - certificat inregistrare
identitate temporara CR - carte de reziden{a
CI - carte de identitate DI - document de identitate
CIP - carte de identitate provizorie PSTL - permis de $edere pe

termen lung

DomiciliuLDate de contact: Strada

Nr. | | | | | B1. | | | | | Sc. Et. | Apart. Sector

Localitatea
Jude{ | | |
Telefon | | ] | | | | | | | | | | | | Mobil

Adresa e-mail:

Re$edinfa (loc de $edere obi$nuita) este in afara Romaniei?
Nu |_| Da, in localitatea {ara

Starea civiIa?
_| casatorit(a)
_| vaduv(a)

_| necasatorit(a)
_| divor|at(a)

uniune consensuala
despar|it(a) in fapt



|_| salariat
student

Situafia profesionala? |_ independent
Altele

|_ pensionar

| | lucrator agricol lucrator ocazional elev

Venituri totale realizate in uItimele 6 luni anterioare depunerii cererii?
lei

In calitate de:
|_| parinte al minorului/minorilor _| reprezentant legal al minorului/minorilor

Va ros sa aprobati acordarea:
|_| Ajutoruluiflnanciarpentruplata servlciilor oferite de bona

Pentru minorli in varsta de pana la 6 ani:

Cap.2 Date despre minor/minori:

l. Numele
Prenumele

Cod numeric
personal

l l l l
l l l l
l l l l

|
|
|

Act de identitate/doveditor* (copie atasata) | | | | | Seria | Nr.

Rela|ia de rudenie cu _| copil natural
persoana familial
indrepta{ita? copil in tutela

adoptie

copil adoptat

copil in curatela

copil in plasament

copil incredintat spre

Situa{ia scolara? pre$colar

Grad de dizabilitate? Nu Da (se vor ata$a acte doveditoare]

Daca beneficiaza de unele drepturi de asistenta sociala? (se vor atasa acte doveditoare)
Nu J Da, din alte tari I| Da, din Romania

2. Numele
Prenumele

Cod numeric
personal

_ — ____ —-- — — l — l —

| |

— l — l — l — l — l — l —

l l l l l l

_J_J
l l
| |

Act de identitate/doveditor* (copie ata$ata) Seria l l l Nr. | | | l l l

Relafia de rudenie cu _| copil natural
persoana familial
indreptafita? _| copil in tutela

adop|ie

copil adoptat

copil in curatela

copil in plasament

copil incredintat spre

ia scolara? pregcolar



Grad de dizabiIitate? Nu Da (se vor atasa acte doveditoare)

Daca beneficiaza de unele drepturi de asisten{a sociala? (se vor atasa acte doveditoare)
n Nu | | Da, din alte tari | | Da, din Romania

3. Numele
Prenumele

Cod numeric
personal

|
|
|

|
|

l l l
l l l
l l l

l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l

|

|

Act de identitate/doveditor* (copie atasata) Seria Nr.

Relatia de rudenie cu |
persoana indreptatita? |"

copil natural
copil in tutela

| | copil adoptat
| | copil in curatela

| | copil in plasament familial
| copil incredin|;at spre adoptie

pregcolar
Situatia $colara

Grad de dizabiIitate? Nu Da (se vor atasa acte doveditoare)

Daca beneficiaza de unele drepturi de asisten{a sociala? (se vor atasa acte doveditoare)
| | Nu |_| Da, din alte tari |_| Da, din Romania

4. Numele
Prenumele

Cod numeric
personal

|
|
|

l l l l l l
l l l l l l
l l l l l l

l l l l l l l l l
l l l l l l l

Act de identitate/doveditor* (copie atasata) Seria Nr.

Relatia de rudenie cu
persoana
indreptatita?

| copil natural
| copil in tutela
adoptie

| copil adoptat |
| copil in curatela

copil in plasament familial
| copil incredintat spre

Situafia
|"

$colara?
prescolar

Grad de dizabiIitate? Nu | | Da (se vor atasa acte doveditoare)

Daca beneficiaza de unele drepturi de asisten{a sociala? (se vor atasa acte doveditoare)
Nu Q Da, din alte tari |"| Da, din Romania

Cap. 3. Date despre sotul/sotiaparteneruUpartenera solicitantului:

Numele
Prenumele
Cod numeric
personal

|
|
|

|
|
|

|
|
|

Cetafenia?
Romana Non-UE ^

|



Act de identitate/doveditor* (copie atasata) | | | | | Seria | | | Nr.
Eliberat de | | | | | | | | | | | | | | | | La data de | | | | | | | |

(z z) (l l) (a a a a)

Domiciliul/Date de contact: Strada _| | | | | | | |_
Nr. LJ_|_|_| B1. |_|_LJ_I_I_I_I_I Sc. _|_| Et. | Apart. | | | | | Sector
Localitatea | | |_
Judef | | | |
Telefon | | | | | | | | | | Mobil

Resedin{a (loc de $edere obi$nuita) este in afara Romaniei?
|I Nu |I Da, in localitatea |ara

. ., ^ | | casatorit(a) | | necasatorit(a) uniune consensuala
Stareacivila? = - , - - x , - , -^/-^ f +|_| vaduv(a) |_ divorfot(a) |_ desparftt(a) m iapt

|_| salariat _| pensionar _| gomer |_| studei
Situa{ia profesionala? |_ independent |_| lucrator agricol |_| lucrator ocazional

Altele

Venituri totale realizate in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii?
.l_l_l lei

Cap. 4. Date desprepersoana care acorda serviciile de bona:

Numele
Prenumele

Cod numeric personal

Ceta{enia? I| UE ^ ^ anume ({ara)
Romana I| Non-UE /

Act de identitate/doveditor* (copie atasata) | | Seria | | | Nr.
Eliberat de | | ] | | | | | | | La data de | | | | | | | |_

(z z) (I l) (a a a a

DomiciliuyDate de contact: Strada _| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nr. |_|_L_L_| B1. |_|_J_I l Sc. |_J_J Et. Apart. |_J_|_|_J Sector |_|_|
Localitatea | | | |
Judet L_l_l_l_l_
Telefon | | | | | | | | | | Mobil

Resedin|a (loc de sedere obi$nuita) este in afara Romaniei?
Nu I Da, in localitatea fora

Actul in baza caruia desfasoara activitatea de bona:
|_ Contract de munca incheiat intre bona si persoana juridica acreditata
|_ Contract de prestari de servicii incheiat intre bona, persoana fizica autorizata si

reprezentantul legal aI copilului

*.

Cap. 5. In acest capitol se vor completa dateleprivind veniturile totalepe ultimele 6 luni ale
solicitantului si ale membrilorfamiliei.



Cod Categoria de venituri Acte
doveditoare*

Venitul
realizat** lei

VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE
1

2

3

Venituri din profesii liberale: venituri ob{inute din
exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar,
auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil,
contabil autorizat, consultant de plasament in valori
mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate,
desfasurate in mod independent, in condi{iile legii
Venituri comerciale provenite din fapte de comer{ ale
contribuabililor, din prestari de servicii, precum si din
practicarea unei meserii
Veniturile din valorificarea sub orice forma a
drepturilor de proprietate intelectuala provin din
brevete de invenfie, desene si modele, mostre, marci de
fabrica si de comer{, procedee tehnice, know-how, din
drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor
si altele asemenea

adeverin{a
eliberata de
Adm. financiara

SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE
4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Salariul ob(inut pe baza de contract de munca/raport de
serviciu
Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
Salariul asistentului maternal
Salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice
dependente
Venitul Iunar realizat ca membru asociat sau persoana
autorizata sa desfasoare o activitate independenta

Indemniza{ia de somaj si/sau venit Iunar de completare

Indemniza(iile din activitafi desfasurate ca urmare a
unei func{ii de demnitate publica, stabilite potrivit legii
Indemnizafii din activitafi desfasurate ca urmare a unei
func{ii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop
patrimonial
Drepturile de solda lunara, indemniza|iile, primele,
premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului
militar, acordate potrivit legii
Indemniza|ia lunara bruta, precum si suma din profitul
net, cuvenite administratorilor la companii/societa{i
na{ionale, societa|i comerciale la care statul sau o
autoritate a administrafiei publice locale este ac{ionar
majoritar, precum si la regiile autonome
Remunerafia ob{inuta de directori in baza unui contract
de mandat conform prevederilor legii societafilor
comerciale
Remunera{ia primita de presedintele asocia{iei de
proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de
mandat, potrivit legii privind infiin|area, organizarea si
funcfionarea asocia{iilor de proprietari
Sumele primite de membrii fondatori ai societa{ilor
comerciale constituite prin subscrip(ie publica
Sumele primite de reprezentan{ii in adunarea generala a

adeverinta
eliberata de
angajator

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara
mandat
postal/extras de
cont/decizie
adeverinta
eliberata de
Adm. financiara



18

19

20

ac{ionarilor, in consiliul de administrafie, membrii
directoratuIui si ai consiliuIui de supraveghere, precum
sj in comisia de cenzori
Sumele primite de reprezentanfii in organisme
tripartite, potrivit legii
Indemniza{ia lunara a asociatului unic, la niveIuI valorii
inscrise in declara{ia de asigurari sociale
Sumele acordate de organiza{ii nonprof!t $i de alte
entita{i neplatitoare de impozit pe proflt, peste Iimita de
2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemniza{ia primita
pe perioada delegarii $i deta$arii in alta localitate, in
fara sj in strainatate, in interesul serviciului, pentru
salariatii din institutiile publicc

21 Indemniza{ia administratorilor, precum sj suma din
profitul net cuvenite administratorilor societafilor
comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de
adunarea generala a actionarilor

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara

22 Sume reprezentand salarii sau diferen(e de salarii
stabilite in baza unor hotarari judecatore$ti ramase
definitive $i irevocabiIe, precum $i actualizarea acestora
cu indiceIe de i

23 Indemniza{iile lunare platite conform legii de angajatori
pe perioada de neconcuren{a, stabilite conform
contractului individual de munca

24 Orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori
asimilate salariilor in vederea impunerii

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
25 Veniturile, in bani $i/sau in natura, provenind din

cedarea folosin(ei bunurilor mobile s,i imobile, ob(inute
de catre proprietar, uzufructuar sau alt de{inator legal,
altele decat veniturile din activitafi independente

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara

VENITURI DIN INVESTITH
26
27
28
29

30

Dividende
Venituri impozabile din dobanzi
Cas. tiguri din transferul titlurilor de valoare
Venituri din opera{hmi de vanzare-cumparare de valuta
la termen, pe baza de contract, precum sj orice alte
operafiuni similare
Venituri din lichidarea unei persoane juridice

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara

PENSII
PENSII DE STAT
31
32
33
34
35

Pensia pentru Iimita de varsta
Pensia anticipata
Pensia anticipata par{iala
Pensia de invaliditate
Pensia de urmas

mandat
pos,tal/extras de
cont/decizie

PENSII AGRICULTORI
36
37

Pensie agricultor
Indemniza{ia minima pentru pensionari

mandat
postal/extras de
cont/

PENSII MILITARE
38 Pensie de serviciu mandat



39
40
41

Pensia de invaliditate
Pensia de urmas
Pensia I.O.V.R.

postal/extras de
cont/decizie

INDEMNIZATII
42

43

44

45

Indemnizatia pt. persoanele care si-au pierdut total sau
par{ial capacitatea de munca ca urmare a participarii la
revolu{ie si pt. urmasii acestora
Indemniza(ia de insotitor pentru pensionari gr. I
invaliditate/nevazatori handicap grav
Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca

Indemniza{ia lunara pentru activitatea de liber-
profesionist a artistilor interprefi sau executan{i

mandat
postal/extras de
cont/decizie

adeverin{a
angajator

INDEMNIZATII SI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI
46

47

48
49

Indemnizatia pentru maternitate

Indemnizatia pentru cre$terea copilului pana la varsta
de 2 sau 3 ani
Stimulent lunar/de insertie
Indemnizatia si ajutoare pentru cresterea copilului cu
handicap

adeverinfa
angajator
mandat
postal/extras de
cont/decizie

INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT
50

51

52

53

54

55
56
57

58
59

Indemnizatia lunara acordata magistra{ilor inlatura{i
din justi(ie din considerente politice
Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate
din motive politice sau etnice
Indemniza{ia, sporul sau renta acordata invalizilor,
veteranilor si vaduvelor de razboi
Indemnizafia lunara pentru persoanele care au efectuat
stagiul militar in cadrul Direc{iei Generale a Serviciului
Muncii in perioada 1950 - 1961
Indemniza{ia lunara pentru pensionarii sistemului de
pensii, membrii ai uniunilor de crea{ie, legal constituite
si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica
Indemnizafia lunara pentru persoanele cu handicap
Indemnizafia cuvenita revolufionarilor
Indemnizafia de merit acordata in temeiul Legii nr.
118/2002
Renta viagera pentru sportivi
Indemniza{ia lunara de hrana pentru adulfi si copii
infecta{i cu HIV sau bolnavi de SIDA

mandat
postal/extras de
cont/decizie

VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE*
60

61

62

63

Venituri din cultivarea si valorificarea florilor,
Iegumelor si zarzavaturilor, in sere si solare special
destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat
Venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor,
plantelor decorative si ciupercilor
Venituri din exploatarea pepinierelor viticole si
pomicole si altele asemenea
Venituri din valorificarea produselor agricole obtinute
dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara



agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre
unita(i specializate pentru colectare, unitafi de
procesare industriala sau catre alte unitafi, pentru
utilizare ca atare

VENITURI DIN PREMII SI DIN JOCURI DE NOROC
64

65

Veniturile din premii ce cuprind veniturile din
concursuri
Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind castigurile
realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc,
inclusiv cele de tip jack-pot

adeverin{a
eliberata de
Adm. financiara

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL
PERSONAL SI AL DEZMEMBRAMINTELOR ACESTUIA

66 Venituri din transferul dreptului de proprietate si al
dezmembramintelor acestuia, altele decat cele cu titlu de
mostenire

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara

VENITURI DIN ALTE SURSE
67

68

69

70

71

Prime de asigurari suportate de o persoana fizica
independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei
activita{i pentru o persoana fizica in legatura cu care
suportatorul nu are o relafie generatoare de venituri din
salarii
Castiguri primite de Ia societatile de asigurari, ca
urmare a contractului de asigurare incheiat intre par{i
cu ocazia tragerilor de amortizare
Venituri, sub forma diferen|elor de pre{ pentru anumite
bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele
fizice pensionari, fosti salaria(i, potrivit clauzelor
contractului de munca sau in baza unor Iegi speciale
Venituri primite de persoanele fizice reprezentand
onorarii din activitatea de arbitraj comercial
Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca
fiind impozabile

adeverinfa
eliberata de
Adm. financiara

VENITURI OBTINUTE DIN STRAINATATE
72 Venituri obtinute din strainatate Contract de

munca

ALOCATII*
73

74

Alocatia lunara de plasament

Alocafia de intrednere

mandat
postal/extras de
cont/decizie
Hotarare
judecatoreasca

AJUTOARE
75 Ajutorul banesc lunar pentru persoanele care au devenit

incapabile de munca in perioada efectuarii unei pedepse
privative de libertate

mandat
postal/extras de
cont/decizie

ALTE SURSE DE VENIT*
76
77

Depozite bancare
Renta viagera agricola

adeverinta
eliberata de



78 Alte venituri Adm. financiara

FAMILIA/PERSOANA SINGURA BENEFICIAZA DE UNELE DREPTURI SPECIALE
CONFORM CONTRACTULUI

79
80
83

VENIT NET TOTAL AL FAMILIEI PE ULTIMELE 6 LUNI

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

Cap. 6. Modalitatea deplata a ajutoaruluiflnanciarpentruplata serviciilor oferite de bona
Numerar, prin casierie
In cont bancar Nume titular cont

Numar cont bancar
Deschis la banca

Cap. 7. Declarpepropria raspundere $i sub sancfiunile Coduluipenal ca datele $i informafiile
prezentate sunt complete j/ corespund realMfii $i ma oblig sa aduc la cuno$tinfa autoritafilor, in scris
si in termenulprevazut de lege, orice modificare a situafiei mai sus prezentate care poate conduce la
incetarea sau suspendarea drepturilor.
Prin prezenta cerere sunteti informat ca datele cu caracter personaI sunt prelucrate in scopul si pentru
indeplinirea atributiilor legale ale institutiei.
Am luat la cunostinta ca informatiile din prezenta cerere si din actele atasate la aceasta, vor fi prelucrate de
Primaria Campina/ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protec{ia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personaI, si libera circulatie a acestor date.

Data
Numelesolicitantului
Semnatura

Se ata$eaza urmatoarele documente:
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yinejca wr 2 la Metodologie

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/a in calitate de parintre/ reprezentant

legal al minorului/minorilor

declar prin prezenta, pe propria raspundere, faptul

*
minorul/minorii nu este/sunt inscrisi la o gradinita publica/privata;

nu am refuzat un loc la gradinita publica;

- nu am retras minorul/minora/minorii de la gradinita publica.

anexez dovada respingerii cererii de inscriere la cresa/gradinita, pentru lipsa de locuri ( daca

este cazul).

Data Semnatura
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Anexa 3 la Metodologie

Nr

ANGAJAMENT DE PLATA

Subsemnatul/a , cu domiciliul in
, judeful , CNP , posesor al car^ii de

identitate seria nr eliberata de SPCLEP , in calitate de
parinte/repezentant legal al minorului/minorilor si , nascuti
la data de in , jude{ul , beneficiar de ajutorul
financiar pentru plata bonelor in conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020, in cuantum de

lei/luna, declar prin prezenta, ca in situa{ia in care am produs o paguba
provenita din acordarea acestui beneficiu de asisten{a sociala platit necuvenit $i s-a dispus
recuperarea acestuia conform prevederilor legale, imi iau angajamentul de a plati aceste sume prin
re|ineri lunare din drepturile cuvenite si din alte beneficii de asisten{a sociala acordate de Agentia
Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova pentru care s-a constituit debitul, pana la
achitarea integrala a sumei de care am beneficiat necuvenit. In cazul nerespectarii
angajamentului de plata se va proceda la executarea silita.

Dat astazi Solicitant

Semnat in fa{a noastra, Semnatura

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura
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Anexa nr. 4 la Metodologie

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

In calitate de parintre/ reprezentant legal al copilului/copiilor prescolari

aflati in cresterea si ingrijirea mea, cunoscand ca

falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 326 din Codul Penal si intelegand ca orice

omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor constituie fals in declaratii si este

pedepsita conform legii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, faptul ca nu a intervenit nicio

modificare in situa|ia copilului/copiilor prescolari mai sus mentionati sau in privinta veniturilor

realizate, care pot conduce la incetarea/modificarea/suspendarea dreptului privind acordarea

ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, astfel cum a fost stabilit prin Dispozitia

nr emisa de Primarul Municipiului Campina.

Anexez:

- avederinta privind veniturile realizate pe ultimele 6 luni

Nume solicitant.

Data

Semnatura




