ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind modificarea si completarea Metodologiei privind acordarea unui sprijin
financiar pentru copiii cu handicap care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova
Avand in vedere prevederile:
-art. 15 alin.(3), art. 16 alin.(5), art.65, art. 79, art.84 alin.(1) si art. 112 din Legea asistentei
sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 2 si art. 49 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea dreptutrilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Consiliului Local Brazi nr.57 din 31 octombrie 2017 privind
Luand in considerare:
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune modificarea si
completarea Metodologiei privind acordarea uni sprijin financiar pentru copii cu handicap care au
domiciliul in comuna Brazi;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind modificarea
si completarea Metodologiei privind acordarea uni sprijin financiar pentru copii cu handicap care au
domiciliul in comuna Brazi;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit.b), art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1)
lit. a) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Incepand cu data de 1 martie 2021, se aproba modificarea si completarea Metodologiei
privind acordarea unui sprijin financiar pentru copiii cu handicap care au domiciliul in comuna
Brazi, judetul Prahova, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 57 din 31 octombrie 2017,
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi, judetul
Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul unitatii administrativteritoriale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihaela STOICESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei Brazi
Georgeta ENESCU
Brazi, 26 februarie 2021.
Nr.12.
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ANEXA
la H.C.L. Brazi nr. 12 din 26.02.2021

METODOLOGIE
privind acordarea unui sprijin financiar pentru copiii/tinerii cu handicap
care au domiciliul in comuna Brazi, judetul Prahova
Prezenta metodologie are la baza prevederile Legii asistentei sociale nr.292/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociala si Reducerea
Saraciei si ale Strategiei Nationale “O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati”.

I.

Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt copiii/tinerii incadrati intr-un grad de handicap
care au domiciliul si care locuiesc efectiv, impreuna cu parintii/parintele/reprezentantul legal, pe
raza admninistrativ-teritoriala a comunei Brazi, judetul Prahova.

II.

Depunerea cererii si documentele obligatorii

Cererea privind acordarea sprijinului financiar pentru copiii/tinerii cu handicap se depune
la sediul Primariei comunei Brazi, judetul Prahova, la secretarul general al unitatii administrativteritoriale, impreuna cu documentele doveditoare.
Acte necesare:
- Cerere tip de solicitare a acestui drept, conform Anexa A;
- Certificat de nastere copil, copie si original;
- Actul de identitate al copilului, pentru copiii/tinerii peste 14 ani, copie si original;
- Actul de identitate al printilor/ reprezentantului legal, copie si original; daca unul
dintre parinti este decedat se depune copie de pe certificatul de deces iar daca este
divortat copie de pe hotararea de divort definitiva si irevocabila/ certificatul de divort,
dupa caz;
- Certificatul de casatorie al parintilor, dupa caz;
- Actul de numire a tutorelui minorului, daca este cazul;
- Hotararea de luare in plasament a copilului, daca este cazul;
- Certificatul de incadrare a copilului in grad de handicap, original si copie;
- Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ, prin care se atestă faptul că urmează
cursurile învăţământului liceal, profesional sau universitar;
- Extras de cont pentru efectuarea platii sprijinului financiar.

III.

Etapele analizarii dosarului

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atesta indeplinirea
conditiilor de eligibilitate la sediul Primariei Brazi, la secretarul general al unitatii administrativteritoriale, care va inregistra doar cererile care sunt insotite de toate documentele justificative
solicitate si va verifica valabilitatea informatiilor.
Conditii de acordare a sprijinului financiar
a) Se acorda copiilor incadrati in grad de handicap pana la implinirea de catre acestia
a varstei de 18 ani. Sprijinul financiar se acorda si tinerilor incadrati in grad de
handicap care au implinit varsta de 18 ani si care urmează cursurile învăţământului
liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora,
precum si tinerilor incadrati in grad de handicap care urmează cursuri universitare,
pana la terminarea acestora, fara a depasi insa varsta de 25 de ani.
b) cel putin un parinte al copilului/tanarul are domiciliul pe raza comunei Brazi, judetul
Prahova;
c) copilul/tanarul locuieste efectiv pe raza comunei Brazi, judetul Prahova impreuna cu
parintele/parintii/reprezentantul legal;
d) dosarul contine intreaga documentatie prevazuta de prezenta metodologie.
Sprijinul financiar se acorda numai pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in
grad de handicap. In conditiile in care se realizeaza reevaluarea copilului/tanarului de catre
Comisia pentru Protectia Copilului parintele/reprezentantul legal al copilului are obligatia
depunerii noului certificat de incadrare in grad de handicap la dosar. Secretarul general al
unitatii administrativ-teritoriale va verifica permanent daca se mentin conditiile de acordare a
sprijinului financiar..
Incetarea platii sprijinului financiar are loc, in toate cazurile, incepand cu data de 1 a lunii
urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile cumulative de acordare.
La depunerea dosarului beneficiarul este obligat sa prezinte documentele de stare civila,
in original.
Sprijunul financiar se acorda doar prin virament bancar.
Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
e) nu se incadreaza in criteriile de eligibilitate prevazute de prezenta metodologie;
f) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile.

ANEXA A

CERERE
PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU COPILUL/TANARUL CU HANDICAP

Subsemnatul(a) _________________________________________________domiciliat(a) in comuna
Brazi, sat ________________________ str..______________________________nr._______ bloc_________,
sc.________ et._______ ap._____, judetul Prahova, telefon ____________________ posesor al B.I./C/I/C.P.I.
seria _______ nr.______________ eliberat(a) la data de ______________________ de __________________,
cod numeric personal ________________________, in calitate de reprezentant legal (parinte, tutore/
curator/persoana – familie de plasament/ asistent maternal/ persoana careia i
vederea adoptiei)

al

s-a incredintat copilul in

minorului __________________________________________, nascut la data de

_____________, cod numeric personal ______________________, posesor al

CN/CI seria

______

nr.________________, va rog sa-mi aprobati acordarea sprijinului financiar pentru copilul cu handicap.
Precizez ca minorul _______________________________________, CNP________________ este
incadrat in gradul de handicap _____________, conform Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de
handicap nr.____________ eliberat de ____________________________________, are domiciliul pe raza
comunei Brazi si locuieste efectiv pe raza comunei Brazi.
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Codul pensal privind
infractiunea de fals in declaratii, ca minorul se afla sub intretinerea mea, locuieste impreuna cu mine pe raza
comunei Brazi, nefiind incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat
sau serviciu public.

Data,

Semnatura,

