
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL - 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor 
pentru plata serviciilor oferite de bonă 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară; 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
158/CLM/03.06.2020; 
 - raportul nr. 5.482/03.06.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Buzău; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 
 - prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 
pentru plata serviciilor oferite de bonă; 
 - prevederile art. 113, alin. 3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă; 
 - prevederile HG nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b) și lit. n) și alin. (14), 
art.139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1.- Se aprobă Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 

consilier local Laurențiu – Cristinel Țepeluș 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

            Eduard Pistol 
 
Buzău, 26 iunie 2020 
Nr. 140 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința 
din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 
lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 
abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la 
ședință. 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                           -PRIMAR- 

Nr. 158/CLM/03.06.2020 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui 
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă 

 
 
 Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii a fost aprobată Legea nr.35/2020 
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă. 

 În România profesia de bonă este exercitată de orice persoană fizică care 
îndeplinește următoarele condiții: 

  a) este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi 
localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului; 

  b) este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial 
de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii; 

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 
îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile 
legii; 

e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiţii se 
dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii; 

f) nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite 
prin certificat de cazier judiciar. 

Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin: 

a) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între 
bonă şi o persoană juridică; 

b) desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată. 

Legea nr.35/2020 reglementează acordarea unui ajutor financiar lunar pentru 
fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe 
membru de familie: 

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

 Pentru a beneficia de acest ajutor financiar persoanele care au copii preșcolari 
în întreținere trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic; 

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

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



completările ulterioare. 
      Ajutorul financiar pentru plata bonelor se acordă în limita fondurilor bugetare 
anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul Direcției de Asistență Socială a 
municipiului Buzău. 
  Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor 
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, autoritățile administrației 
publice locale aprobă prin hotărârea consiliului local o Metodologie de aplicare în 
funcție de specificul local, potrivit art. 17 din Legea nr. 35/2020. 

Metodologia de aplicare a fost elaborată de Direcția de Asistență Socială a 
municipiului Buzău.  

 Față de această situație, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi 
promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în 
vederea adoptării ei. 
 În acest scop, propun aprobarea proiectului de hotarâre anexat în forma și 
conținutul prezentat. 
 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Nr. 5.482/03.06.2020 

           

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
 Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii a fost aprobată Legea nr.35/2020 
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă. 
 Actul normativ reglementează acordarea unui ajutor financiar lunar pentru 
fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe 
membru de familie: 
 a) până la 2.100 lei - 710 lei; 

b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei; 
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei; 
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei. 

 Pentru a beneficia de acest ajutor financiar persoanele care au copii preșcolari 
în întreținere trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic; 

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

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada 
absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
      Ajutorul financiar pentru plata bonelor se acordă în limita fondurilor bugetare anuale 
aprobate cu această destinaţie în bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului 
Buzău. 
 Pentru aplicarea prevederilor Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar 
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, autoritățile administrației publice locale 
aprobă prin hotărârea consiliului local o Metodologie de aplicare în funcție de specificul local. 

Metodologia de aplicare a fost elaborată și o propun spre aprobare prin întocmirea 
alăturatului proiect de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Antonescu Gabriela 
 
 

 

 


	RAPORT  DE  SPECIALITATE

