
 
R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815   
 
 

 HOTĂRÂREA NR. 3/2016 
 
             Privitor la : aprobarea cuantumului maxim şi condiţiile în care se acordă prestaţii financiare 
excepţionale potrivit legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
             Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
18.01.2016, la care participă un nr. de 7 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie. 
            Văzând că d-nul. consilier local IOJA MIHAI, a fost ales preşedinte de şedinţă,  pentru lunile 
ianuarie, februarie şi martie 2016.            
              
             AVÂND în vedere: 
           Expunerea de motive nr. 161/15.01.2016, prezentată de d-nul. primar Puchin Marin, şi proiectul de 
hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;  
           Raportul de specialitate nr.. 160/15.01.2016, al Compartimentului autoritate tutelară şi asistenţă 
socială prin care se propune aprobarea cuantumului maxim şi condiţiile în care se acordă prestaţii 
financiare excepţionale potrivit legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului cu modificările şi completările ulterioare; 
         Ţinând seama de avizul dat de comisiile de  specialitate a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, 
prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 168/18.01.2016, de avizare a 
legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni; 
          În conformitate cu prevederile art. 131 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu  art. 36 alin .(2) lit. d), alin. 
(6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
completările şi modificările ulterioare 
         În temeiul 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
cu completările şi modificările ulterioare,  cu un număr de 7 voturi „pentru”, adoptă următoarea  
 
                                                    H O T Ă R Â R E: 
  Art.1. Se aprobă cuantumul maxim şi condiţiile în care se acordă prestaţii financiare 
excepţionale potrivit legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu 
modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art. 2.  Prestaţiile financiare excepţionale cuprinse în Anexa prevăzută la art. 1, se acordă prin 
dispoziţia primarului, după aprobarea Comitetului Comunitar Consultativ.   

Art.3. Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul de specialitate, informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată Instituţiei Prefectului 
judeţului Vâlcea, Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei 

 
Lăcusteni 18.01.2016 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          Contrasemnează,  
                 IOJA MIHAI                  SECRETAR,   
                                     BRĂNESCU  ADRIAN                           
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CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI 
 JUDEŢUL VÂLCEA  

                                                                     
                                            Anexa nr. 1 la hcl nr. 3/18.01.2016 

 
 
 
 

CUANTUMUL MAXIM ŞI CONDIŢIILE ÎN CARE SE ACORDĂ PRESTAŢII 
FINANCIARE EXCEPŢIONALE POTRIVIT Legii nr. 272/2004, PRIVIND 

PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI CU 
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 
 
    
     I. Cuantumul maxim al prestaţiei financiare excepţionale 
 

a) Pentru preşcolari: acordarea unei prestaţii financiare excepţionale în cuantum de 
maxim 400 lei/copil/an şcolar, materializat în servicii acordate de creşe grădiniţe, 
care vor consta în supraveghere, îngrijire, educare şi hrană. 

b)  Pentru şcolari: acordarea unei prestaţii financiare excepţionale în cuantum maxim de 
500 lei/copil/an şcolar, materializat în contravaloarea rechizitelor, manualelor, 
îmbrăcămintei necesare continuării cursurilor şcolare. 

c) Pentru şcolari/preşcolari: acordarea de prestaţii financiare excepţionale în cuantum 
de maxim 1.000 lei/familie, o singură dată, pentru familii care au în îngrijire unul sau 
mai mulţi copii aflaţi în situaţii excepţionale de risc sau afecţiuni grave medicale al 
căror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri 
proprii.  

 
       Prestaţiile financiare excepţionale pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură, pe 
baza dispoziţiei primarului, constând, în principal, în alimente, îmbrăcăminte, manuale şi 
rechizite sau echipamente şcolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea de 
proteze, medicamente şi alte accesorii medicale. 

 
    II. Condiţii de acordare: 
   

a) familii fără venituri sau cu un venit net/membru de familie mai mic decât salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se află într-o situaţie de criză ce poate 
constitui un risc de intrare a copilului în situaţie de dificultate.  

b) în cazul familiei monoparentale când părintele: 
- nu realizează temporar venituri şi este în căutarea unui loc de muncă; 
- realizează un venit net/membru de familie mi mic decât salariul da bază minim 

brut pe ţară garantat în plată. 
c) copii abandonaţi temporar de către părinţi ( peste un an) de a căror creştere, îngrijire şi 

educare se ocupă persoane fără nici un grad de rudenie. 
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III. Acte necesare: 
 
 a) solicitarea scrisă a copilului, a familiei/reprezentantului legal, sesizarea cazului din 

partea altor specialişti sau instituţii/organizaţii care interacţionează cu copilul, 
autosesizare; 

      b)  actele de stare civilă şi de identitate ale copilului şi ale membrilor familiei acestuia 
(respectiv ale reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin 
efectul legii) în original şi xerocopie; 

       c)  acte doveditoare privind venitul familiei; 
       d)  acte medicale cu privire starea de sănătate a copilului şi după caz, a familiei acestuia 

sau a persoanei în grija căreia se află; 
       e)  ancheta socială/ evaluare detaliată în care se descriu explicit problemele cu care se 

confruntă copilul, cauzele care au determinat ceste probleme, obiectivele de 
îmbunătăţire a situaţiei copilului, modul în care acordarea de prestaţii financiare 
excepţionale poate contribui, eventual alături de alt servicii, la îndeplinirea 
obiectivelor d îmbunătăţire a situaţiei copilului, motivele pentru care acordarea de 
prestaţii financiare excepţionale reprezintă alternativa optimă de suport pentru copil şi 
familie la momentul realizării evaluării situaţiei; 

       f)  după caz, alte acte şi documente care fac dovada situaţiei în care se află copilul şi în 
baza cărora se justifică acordarea de  prestaţii financiare excepţionale; 

       g)  după caz, proiectul planului de servicii, planul individualizat de servicii; 
       h)  procesul verbal încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului Comunitar Consultativ, privind 

aprobarea acordării prestaţiei financiare excepţionale.  
   

 
Lăcusteni 18.01.2016 

 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       Contrasemnează,  
                  IOJA MIHAI             SECRETAR,  
                       BRĂNESCU  ADRIAN 
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