Acordarea unui sprijin financiar la constituirea c s toriei

În Monitorul Oficial 892/02.11.2006, a fost publicat  Legea 396/30 octombrie 2006
privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea c s toriei.
Aceast  lege instituie sprijinul financiar la constituirea c s toriei, în situaia în care
fiecare dintre soi se afl la prima c s torie i au domiciliul sau re edin a în România,
indiferent de cet enia soilor.
Sprijinul financiar se acord  familiei, a c rei c s torie a fost încheiat  în urmtoarele
situaii: 
c s toria a fost încheiat de autoritile locale competente de pe teritoriul
României; 
c s toria a fost încheiat de autoritile locale competente de pe teritoriul
altei ri; 
c s toria a fost încheiat  la sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare
de carier 
ale României;
c s toria a fost încheiat  de c tre comandanii de nave la bordul navelor, în
timpul c ltoriilor în afara apelor teritoriale ale României.
Sprijinul financiar la constituirea c s toriei se acord  pe baz  de cerere i declaraie
pe propria rspundere a ambilor soi, c  fiecare dintre acetia se afl la prima c storie.
Cererea se depune astfel:
- la serviciul de eviden a populaiei, unde s-a încheiat c s toria – pentru cei care
s-au c s torit pe teritoriul României;
- la serviciul de eviden  a populaiei unde îi au domiciliul sau reedin a cei care
au încheiat c s toria pe teritoriul altei ri, sau la sediile misiunilor diplomatice sau oficiile
consulare;
- la serviciul de eviden a populaiei ale sectorului 1 al municipiului Bucureti,
pentru cei care au încheiat c s toria de comandanii de nave.
Cererea pentru acordarea sprijinului financiar se depune în termen de 30 zile, de la:
- data încheierii c s toriei – pentru cei care s-au cs torit în România;
- data înscrierii sau transcrierii în registrul de stare civil certificatului de c s torie
eliberat de autoritile strine, pentru cei care s-au c s torit pe teritoriul altei ri sau la
misiunile diplomatice, oficiile consulare;
- data eliberrii certificatului de c s torie de c tre serviciul de eviden a
populaiei a sectorului 1 a municipiului Bucureti, pentru cei care au fost c storii de c tre
comandanii de nave. Cererea se înregistreaz  la serviciul public de eviden a populaiei
într-un registru distinct, care conine numele i prenumele solicitantului, data înregistrrii
cererii i data emiterii dispoziiei primarului.
Titularul dreptului privind sprijinul financiar, este oricine dintre soi, care a depus
cererea, iar beneficiar este familia.
Stabilirea dreptului se face prin dispoziie a primarului în termen de 5 zile de la
depunerea cererii.
Cuantumul sprijinului financiar este echivalentul în lei a 200 Euro i se acord o
singur dat .
Sprijinul financiar se acord în lei i se calculeaz la cursul de schimb valutar al
B ncii Naionale a României din ziua lucrtoare precedent  emiterii dispoziiei primarului.
Sprijinul financiar se acord numai în situaia în care pân la data efecturii plii nu
a intervenit desfacerea c s toriei, desfiinarea sau încetarea c storiei.

Sprijinul financiar nu se impoziteaz, nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi i
obliga ii i se supune executrii silite pentru încasarea sumelor încasate necuvenit.
Sprijinul financiar se acord  familiei, în termen de 30 de zile de la data emiterii
dispoziiei primarului prin casierie, mandat potal, cont curent personal sau cont de card.
Fondurile necesare achit rii sprijinului financiar inclusiv cheltuielile de transmitere se
suport de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, prin
Direciile de Munc , fonduri ce vor fi transferate în conturile cu destina ie special deschise
de primrii la trezorerie.
În aplicarea prevederilor Leg11 396/2006, au fost emise instruc iuni de aplicare,
aprobate prin Ordin comun al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei (Ordin
976/15.12.2006) i ministrul administraiei i internelor (Ordin 1537/27.12.2006), publicat in
Monitorul Oficial nr. 1057/ 30.12.2006. În acest ordin avem formularul de cerere i
declaraie pe propria rspundere, dispoziiile de acordare / neacordare, situaiile
centralizatoare privind dispoziiile emise, raport statistic. Pe data de 29.12.2006, noi am
trimis aceste formulare c tre primrii.
Pe baza dispoziiilor emise de c tre primar, se vor întocmi situa iile centralizatoare
care se vor transmite Direciilor de Munc , în prima zi a s pt mânii urmtoare, pentru
s pt mâna precedent.
Situaia se redacteaz  în sistem electronic, f r vicii de form sau fond i constituie
document justificativ de plat. În termen de 2 zile de la primirea situa iei centralizatoare,
Direciile de Munc  vor solicita credite Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei.
Semestrial primriile au obliga ia s  ne transmit  un raport statistic, privind numrul
familiilor care au beneficiat de sprijinul financiar, vârsta, cet enia so ilor, sume pltite. Prin
centralizare, institu ia noastr va întocmi raportul statistic care va fi înaintat Ministerului
Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei.
Legea intr în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007, i se aplic  familiilor
constituite de la aceast dat .

