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HOTARÂREA NR.12/2012
Cu privire la stabilirea situatiilor în care se pot acorda prestatii financiare
exceptionale si cuantumul maxim al acestuia
Consiliul local al comunei Mihaileni,
Având în vedere:
• Dispozitiile Ordinului nr. 286 din 6 iulie 2006 , emis de catre Secretarul de
stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii si
a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de
protectie;
• Dispozitiile art.102, art.103, art. 121, art. 122, art. 123 din Legea nr.
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu
modificarile si completarile ulterioare;
• Raportul compartimentului de asistenta sociala si avizul favorabil al comisiei
de specialitate
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în
administratia publica;
În baza art.36 alin.(1); alin.(2)lit.”c”si alin.(6) lit”a”pct.2, ale art. 45 alin (1) din
Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata;
HOTARASTE:
Art.1 Se stabileste situatiile în care se pot acorda prestatii financiare exceptionale si
cuantumul maxim al acestora conform Anexei nr.1 care face parte integranta din
prezenta Hotarâre.
Art.2 Prestatiile financiare exceptionale propuse în Anexa nr.1 se acorda prin
Dispozitia primarului, dupa aprobarea Consiliului Comunitar Consultativ.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se împuterniceste primarul
comunei Mihaileni si Compartimentul de asistenta si protectie sociala.
Art.4. Secretarul comunei Mihaileni va comunica prezenta Hotarâre autoritatilor
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Mihaileni, la data de 30.03.2012
Presedintele de sedinta,
Dobos László

Contrasemneaza secetarul comunei,
Sándor Gellért

Anexa nr.1

la H.C.L. nr.8/30.03.2012

Cuantumul maxim si situatiile în care se acorda prestatii financiare
exceptionale potrivit Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare

Situatiile în care se acorda prestatii exceptionale conform art. 121-123 din
Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu
modificarile si completarile ulterioare sunt:
I. Cuantumul maxim al prestatiei financiare exceptionale
a) Pentru prescolari: acordarea unei prestatii financiare exceptionale în cuantum
maximum de 400 lei/copil/an scolar, materializat în servicii acordate de crese,
gradinite, care vor consta în supraveghere, îngrijire, educare si hrana.
b) Pentru scolari: acordarea unei prestatii financiare exceptionale în cuantum
maximum de 600 lei/copil/an scolar, materializat în contravaloarea rechizitelor,
manualelor, îmbracamintii necesare continuarii cursurilor scolare.
c) Pentru prescolari/scolari: acordarea de prestatii financiare exceptionale în
cuantum maximum 500 lei/familie, o singura data , pentru familii care au în
îngrijire unul sau mai multi copii aflati în situatii exceptionale de risc, - afectiuni
grave medicale al caror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate
suporta din venituri proprii.
II. Conditii de acordare:
a) familii fara venituri sau cu un venit net/membru de familie mai mic de 200 lei,
care se afla într-o situatie de criza ce poate constitui un risc de intrare a copilului în
situatie de dificultate;
b) În cazul familiei monoparentale când parintele :
o nu realizeaza temporar venituri si este în cautarea unui loc de munca;
o realizeaza un venit net/membru de familie mai mic de 200 lei;
c) copii abandonati temporar de catre parinti( peste un an) de a caror crestere,
îngrijire si educare se ocupa persoane fara niciun grad de rudenie;

III.Acte necesare:
a) solicitarea scrisa a copilului, a familiei/reprezentantului legal, sesizarea cazului
din partea altor specialisti sau institutii/organizatii care interactioneaza cu copilul,
autosesizarea;
b) actele de stare civila si de identitate ale copilului si ale membrilor familiei
acestuia(respectiv ale reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire
copilul prin efectul legii) în original si xerocopie;
c) acte doveditoare privind veniturile familiei;
d) acte medicale cu privire la starea de sanatate a copilului si , dupa caz, a familiei
acestuia sau a persoanei în grija careia se afla copilul;
e) ancheta sociala/evaluare detaliata în care se descriu explicit problemele cu care
se confrunta copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, obiectivele de
îmbunatatire a situatiei copilului, modul în care acordarea de prestatii financiare
exceptionale poate contribui, eventual alaturi de alte servicii, la îndeplinirea
obiectivelor de îmbunatatire a situatiei copilului, motivele pentru care acordarea de
prestatii finanaciare exceptionale reprezeinta alternative optima de suport pentru
copil si familie la momentul realizarii evaluarii situatiei;
f) adeverinta privind frecventa copilului la scoala;
g) dupa caz, alte acte si documente care fac dovada situatiei în care se afla copilul
si în baza carora se justifica acordarea de prestatii financiare exceptionale;
h) dupa caz, proiectul planului de servicii , planul individualizat de servicii;
i) procesul verbal încheiat cu ocazia sedintei Consiliului Comunitar Consultativ
privind aprobarea acordarii prestatiei financiare exceptionale.

