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Nr. 10871/23.06.2020 
REFERAT DE APROBARE  

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

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

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
1. Descrierea situatiei actuale  

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, este un serviciu public, subordonat Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara cf. H.C.L.M.T. nr. 579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea 
Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Timișoara și Regulamentele de Organizare și funcționare ale serviciilor sociale 
furnizate.  

Având în vedere:  
1. Numărul insuficient de locuri în creșe la nivelul Municipiului Timișoara și ținând cont de 

numărul mare de cereri pentru ocuparea acestor locuri, pentru îmbunătățirea acestei situații de 
înteres public, Primăria Municipiului Timișoara prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara încearcă îdentificarea unor soluții alternative prin acordarea unui suport financiar 
familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Timișoara care poate fi folosit pentru 
plata bonelor. 

2. Apariția Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciilor oferite de bonă, prin care legiuitorul a dat posibilitatea autoritățiilor publice locale, 
în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, de a acorda un ajutor 
financiar familiilor cu copii de vărstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în 
condițiile prevăzute de Legea nr.167/2014 privind exercitatrea profesiei de bonă. 
 

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 
Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. 
Reîntoarcerea pe piața forței de muncă a persoanelor ce desfășurau anterior activitate casnică de 
îngrijire a copilului este potențial aducătoare de dezvoltare pentru sectorul economic, în Municipiul 
Timișoara, unde ne confruntăm cu un deficit în acest sector.  

3. Alte informatii - nu este cazul 
4. Concluzii 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul referat, apreciez că proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă îndeplinește 
condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.  
Propun promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 
pentru plata serviciilor oferite de bonă. 
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