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RAPORTUL DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o
unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației destinată pentru creșterea
nepotului/nepoților
A.
Având în vedere următoarele prevederi legale :
1. Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, cu modificările și completările ulterioare:
- art 15 alin. (3): “Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice
locale se stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare celor prevăzute la alin. (2),
susţinute din bugetele locale.”
− art. 16 alin (1): „Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei
îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite.”
− art. 18 alin (1): „Soluţionarea cererii privind acordarea dreptului se face prin actul administrativ
emis de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale.”
− art. 65 alin. (2) “Asigurarea creşterii şi dezvoltării copilului se află în responsabilitatea
părinţilor.”
− art. 66 alin (3): “Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială, în funcţie de
situaţia sa personală şi de situaţia socioeconomică a familiei sau a persoanelor în întreţinerea cărora
se află.”
alin. (4): “Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale susţin familia prin acordarea de beneficii de asistenţă socială, precum şi
prin asigurarea de servicii sociale.”
− art. 67 “Măsurile de asistenţă socială pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea
sarcinilor specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, în principal, menţinerii copilului în
familie şi depăşirii unei situaţii de dificultate, reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională,
încurajării ocupării pe piaţa muncii. ”
2. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
- art. 5 alin. (3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul
şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după
caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil,
dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare
nevoilor copilului.
- art. 6 Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor
principii:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b)…egalitatea.şanselor.şi.nediscriminarea; […]
e) descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul
dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;

- art. 7 „Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare,
indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate,
apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de
statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale
copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie„
3. H.G nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare creșelor și a
altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
4..Constituția.României:
- art 16 alin. (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări.
5. HCL nr. 546/2020 privind aprobarea alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de
întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele
din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.
B.
Având în vedere că potrivit datelor statistice și actelor de naștere, în cursul anului 2020, în
județul Brașov s-au născut 6101 dintre care 2101 copii pentru care părinții au ales domiciliul în
Municipiul Brașov, și 4000 de copii pentru care părinții au ales domiciliul în alte localități, numărul
copiilor născuți în 2020, cu domiciliul ales în Municipiul Brașov fiind în scădere cu 10,36 % față de
anul 2018 când s-au născut 2344 de copii și cu 11,87 % față de 2019 când s-au născut 2384 de copii
Dat fiind că în prezent există un număr de 1347 de cereri de înscriere la creșele în sistem public, în
vreme ce sunt doar 805 locuri disponibile în cadrul acestora, iar în contextul epidemiologic actual,
numărul locurilor disponibile a fost redus ca urmare a introducerii regulilor specifice de distanțare
ca urmare a pandemiei de COVID-19,
În lipsa locurilor disponibile la creșele din sistemul public, părinții sunt nevoiți să își înscrie
copii la unități de educație timpurie în sistem privat, costurile acestora depășind de cele mai multe
ori contravaloarea serviciilor de educație dintr-o facultate private. Mai mult, aplicând principiul
solidarității între generații și a îmbătrânirii active, apreciem că prezenta inițiativă va contribui și la
dezvoltarea unei societăți inclusive pentru toate vârstele, permițând persoanelor în vârstă să își
aducă aportul la creșterea nepoților.
Având în vedere cele de mai sus, precum și adresa nr. 32374/06.04.2021 prin care dna
consilier local Pamela Diaconu propune acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata
serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației
destinată pentru creșterea nepotului/nepoților, propunem acordarea unui ajutor financiar familiilor
pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și
acordarea unei indemnizații bunicilor destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților.
1. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o
unitate de educație timpurie antepreșcolară, în sensul celor definite și amintite de H.G. 1252/2012,
persoanele care au în întreţinere copii de vârstă antepreşcolară şi care se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor,
conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ajutorul financiar este în cuantum de 525 lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de
vârstă antepreşcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii
care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.
2. Pe perioada acordării stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și până la înscrierea
copilului/copiilor la o creșă/grădiniță organizată în sistem public, oricare dintre bunici beneficiază
de o indemnizație pentru creșterea nepotului/nepoților, dacă se află în relații de rudenie firească sau
din adopție cu nepotul/nepoții pentru care solicită indemnizația și are acordul părinților
acestuia/acestora.

Indemnizația acordată bunicilor este în cuantum de 525 de lei și se acordă lunar, pentru
fiecare copil de vârstă antepreşcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere
pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.
Sumele prevăzute a se acorda se vor actualiza, în conformitate cu echivalentul costului mediu lunar
de întreținere prevăzut pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public de
Administrare Creșe Brașov, stabilit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
Acordarea indemnizației se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la
creşă/grădiniţă în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă în
sistem public, ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă organizate în același sistem.
Ajutoarele financiare și indemnizația destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților nu pot fi
cumulate între ele și nici cu ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat în
condițiile Legii nr. 35/2020 sau orice alt ajutor financiar având același scop, cu excepția
stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația
lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Direcția de Asistență Socială Brașov va elabora metodologie de lucru privind acordarea
ajutoarelor financiare stabilite prin prezenta hotărâre de consiliu local.
Pentru anul 2021, suma estimată cu destinația de “ajutor financiar familiilor pentru plata
serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației
destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților” este de 1.838 mii lei, calculată la un număr de 500
de beneficiari x 525 de lei/lună/beneficiar x 7 luni (iunie-decembrie). Suma de 1.838 mii lei va fi
alocată din bugetul local al Municipiului Brașov, în bugetul de venituri și cheltuieli al DAS Brașov,
la cap. bugetar 68.50.50 – Alte acțiuni de asistență socială, titlul 57 – Ajutoare sociale.
Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (5), art. 129
alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7) lit. a) și b), art. 136, alin. (1), art. 139 alin (1), art. 154 alin. (1),
art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, supunem, spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al
Municipiului Brașov, Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru
plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a
indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților, în forma prezentată.
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