Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 166/31.10.2013
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

M odal i tăţi l e de acor dar e a pr estaţi i l or f i nanci ar e ex cepţi onal e,
conf or m ar t. 121 şi ar t. 123 al L egi i nr . 272/2004
În conformitate cu Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului se propune acordarea de prestaţii financiare excepţionale, în condiţiile legii :
a) copiilor ai căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copiilor o
îngrijire corespunzătoare;
b) copiilor ai căror familii traversează o situaţie de criză care poate duce la separarea
copilului de familia sa.
Se consideră prestaţii financiare excepţionale:
a) suportarea costurilor determinate de înscrierea copiilor la centre de zi sau
săptămânal;
b) suportarea costurilor determinate de plata contribuţiei de hrană pentru copii la
grădiniţele din comunitate, semi-internate şi after-school;
c) suportarea costurilor determinate de admiterea cuplurilor mamă-copii în centrele
maternale şi centre specializate pentru victimele violenţei în familie;
În cazul prestaţiilor excepţionale financiare acordate în natură acestea sunt:
a) lapte praf formulă specială, conform scrisorilor medicale eliberate de medicul de
familie sau medicul specialist;
b) medicamente pentru cazurile în care Casa de Asigurări de Sănătate nu asigură în
totalitate suma necesară procurării acestora, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 1 va acoperi diferenţa, iar pentru cazurile în
care Casa d e Asigu rări d e Sănătate n u su p otăr n ici o co tă p arte d in co stu l
acestora, suma necesară va fi acoperită integral prin prestaţia financiară
excepţională;
c) suportarea cheltuielilor legate de proteze, medicamente, alte accesorii medicale
sau substanţe, analize paraclinice care nu sunt gratuite conform legii, la
recomandarea expresă a medicului specialist şi alte investigaţii medicale care nu
se acordă gratuit;
d) scutece absorbante pentru copiii încadraţi în grad de handicap (conform
certificatului de încadrare în grad de handicap);

Prestaţiile financiare vor fi acordate beneficiarilor prin dispoziţie a Primarului Sectorului
1, în baza planului de servicii întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1 şi aprobat prin dispoziţie a Primarului Sector 1, a propunerii
motivate a D.G.A.S.P.C Sector 1, a cererii beneficiarilor depusă la registratura
D.G.A.S.P.C. Sector 1, a anchetei sociale efectuată la domiciliul beneficiarului, a
evaluării detaliate/complexe a situaţiei copilului şi a familiei în care sunt identificate
nevoile, riscurile şi resursele individuale şi din comunitate, precum şi a actelor depuse de
beneficiari, din care reiese necesitatea acordării acestor prestaţii financiare excepţionale.
De aceste prestaţii vor beneficia următoarele categorii de persoane:
a) familiile monoparentale fără venituri sau care se confruntă cu probleme
financiare;
b) mame/gravide minore fără venituri sau care se confruntă cu probleme financiare;
c) familii cu copii care se confruntă cu probleme financiare;
d) familii cu copii care se confruntă cu probleme de sănătate fără venituri sau care se
confruntă cu probleme financiare;
e) copiii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate ramaşi în grija
persoanelor fără venituri sau care se confruntă cu probleme financiare;
f) copiii aflaţi în grija familiei extinse printr-o măsură de protecţie specială şi care se
confruntă cu probleme financiare;
g) familii care au în întreţinere copii cu handicap şi a căror stare de sănătate şi
situaţie socio-familială precară nu le permite creşterea şi îngrijirea
corespunzătoare a copilului;
h) familii sau persoane aflate în evidenţa Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1 care beneficiază de venit minim garantat având un
copil sau mai mulţi în întreţinere;
i) copii şcolari, aflaţi în abandon şcolar, în risc de abandon şcolar sau neşcolarizaţi
care provin din familii defavorizate;
j) victimele violenţei în familie;
k) copii expuşi riscului de exploatare prin muncă;
l) familii cu copii care se confruntă cu lipsa spaţiului locativ sau care deţin un spaţiu
neadecvat creşterii şi îngrijirii copilului.
Durata acordării prestaţiilor financiare excepţionale va fi specificată în planul de
servicii întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1,
aprobat prin dispoziţie a Primarului Sector 1 şi în dispoziţia Primarului Sector 1 de
acordare a acestor prestaţiilor financiare excepţionale.
În cazul solicitării prelungirii acestei prestaţii financiare excepţionale, aceasta se
poate acorda numai după reevaluarea cazului, revizuirea planului de servicii, prin oferirea
de servicii alternative sau prelungirea prestaţiilor financiare excepţionale.

