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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 
2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică siva avea următorul cuprins: 
„Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 2 din lege, beneficiază 

de stimulent copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar 
şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) provin din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru 
susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/201 O privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, indiferent dacă familia.se află în plata 
acestui drept sau acesta este suspendat; 

b) se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de 
părinte sau tutore pentru întreţinerea copilului pe perioada 
absenţei acestuia/acestora, conform art. 104 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită 
în continuare persoana desemnată, dacă veniturile pe persoană, 
inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depăşesc nivelul maxim de 
venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei." 

2. Articolele 3 şi 4 se abrogă. 
3. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. - (1) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din lege 

dreptul la stimulent se acordă din oficiu, odată cu stabilirea 
dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzute de 
Legea nr. 277/201 O, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Pentru situaţia în care copiii împlinesc vărsta de 3 ani 
după stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, 
titularul acestui drept va înştiinţa primarul în baza comunicării 
prevăzute la art. 23 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 

(2) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, dreptul la 
stimulent se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 
răspundere care se întocmesc de către persoana desemnată şi 
se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, 
după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv 
persoana desemnată. 

(3) Formularul «Cerere - declaraţie pe propria răspundere 
pentru acordarea stimulentului educaţional (tichet social pentru 
grădiniţă)» este prevăzut în anexa nr. 1." 

4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, 
cu următorul cuprins: 

„Art. 71. - (1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada 
participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor 
din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. 

Această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, 
vacanţele şi programul naţional «Şcoala altfel». 

(2) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând 
pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima 
lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la 
art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute 
la art. 2 alin. (2) şi (3) din lege, însoţită de documentul doveditor 
privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de 
grădiniţă. 

(3) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul 
tichetului social pentru grădiniţă este titularul dreptului la alocaţia 
pentru susţinerea familiei în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) 
din lege sau persoana desemnată, în situaţia prevăzută la art. 2 
alin. (2) din lege." 

5. Articolele 8 şi 9 se abrogă. 
6. Articolul 10_ se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1 O. - ( 1) ln situaţia prevăzută la art. 2 Iii. b) la stabilirea 

venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare 
toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna 
anterioară solicitării stimulentului educaţional, astfel cum sunt 
acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) La stabilirea venitului net conform alin. (1 ), prin familia 
persoanei desemnate se înţelege familia definită la art. 2--4 din 
Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(3) Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc, după 
caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale 
sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, 
extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. 

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care familia 
persoanei desemnate este şi beneficiară a alocaţiei pentru 
susţinerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 

(5) în situaţia prevăzută la art. 2 Iii. b), în cazul familiei sau 
persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu 
alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la 
achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din 
valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea 
venitului pe membru de familie se iau în considerare atât 
veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept 
din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din 
gospodărie. 

(6) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine 
de drept prevăzută la alin. (5), solicitantul completează o 
declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din 
gospodărirea împreună." 
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7. Articolul 11 se abrogă. 
8. Articolul 12 ~e modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. - (1) ln situaţia prevăzută la art. 2 Iii. b), titularul 

tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice 
modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în 
termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 

(2) În situaţia în care părintele desemnează o altă persoană, 
aceasta va depune o nouă cerere, cu aplicarea corespunzătoare 
a prevederilor art. 7 şi 10." 

9. Articolul 13.se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 13. - (1) ln situaţia prevăzută la art. 2 lit. b) verificarea 

datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele 
doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi 
prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de 
maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de personalul 
serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului 
local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu 
atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de 
specialitate al primarului. 

(2) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale 
răspund, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de 
realitatea şi legalitatea operaţiunilor de verificare în vederea 
acordării dreptului la stimulent. 

(3) În situaţia în care unul sau ambii membri ai familiei au 
înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa în altă 
localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul 
educaţional se va acorda de către unitatea administrativ
teritorială unde familia locuieşte efectiv, pe baza declaraţiei pe 
propria răspundere sau a adeverinţei emise de unitatea 
administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a 
solicitat un drept de stimulent educaţional. 

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia prevăzută la 
art. 10 alin. (4 )." 

1 O. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 14. - (1) Acordarea sau respingerea dreptului la 

stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, care se 
emite pentru toată perioada prevăzută la art. 71 alin. (1 ), în 
termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute 
la art. 13, ţinând cont de data la care a fost înscris copilul la 
grădinită. 

(2) ln situaţia în care, după respingerea dreptului, sunt 
îndeplinite condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, 
acordarea acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, 
pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului şcolar 
definit la art. 71 alin. (1 ). 

(3) Dispoziţia primarului va conţine cel puţin următoarele 
elemente: 

a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular; 
b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, 

respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul 
educaţional; 

c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau de corespondenţă a 
titularului; 

d) suma acordată cu titlu de stimulent educaţional şi numărul 
de copii pentru care se acordă; 

e) anul şcolar pe perioada căruia se acordă stimulentul 
educaţional; 

f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă. 

(4) Dispoziţia primarului poate fi emisă comun pentru toţi 
beneficiarii, caz în care comunicarea prevăzută la alin. (1) se va 
face individual. 

(5) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau 
respingerea dreptului la stimulent se poate ataca potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare." 

11. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(4) Pentru toate absenţele medicale, persoanele prevăzute 
la art. 7 alin. (1) şi (2) sunt obligate să prezinte certificatul 
medical sau scutirea medicală în vederea motivării absentelor, 
până la data de 3 a lunii următoare." ' 

12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 18. - (1) în situaţia în care se constată schimbări ce 
conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite 
dispoziţie de încetare a dreptului şi/sau de recuperare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă, după caz, cu luna următoare 
celei în care au intervenit modificările, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă 
socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare." 

13. La articolul 20, alineatele (5) şi (6) se abrogă. 
14. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 22. - (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (3), însoţite de 

documentele justificative, se depun la primăria 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv 
persoana desemnată." 

15. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi 
se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. li. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 
2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor 
republica, dându-se textelor o nouă numerotare. 

PRIM-MINISTRU 
FLORIN-VASILE CÎŢU 

Bucureşti, 31 martie 2021. 
Nr. 391. 

Contrasemnează: 
Ministrul muncii şi protecţiei sociale, 

Raluca Turcan 
Ministrul finanţelor, 
Alexandru Nazare 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, 
Cseke Attila Zoltân 
Ministrul educaţiei, 

Sorin-Mihai Cîmpeanu 
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ANEXĂ11 

(Anexa nr. 1 la normele metodologice) 

I 
pentru ac<mfarea stimufentu{ui etfucajiona{( tichet social pentru grădiniţă) 

• Pentru cetAten\i mmAnl: 

CN - certificat de naştere 

BI - buletin de Identitate 
CI - carte de Identitate 

CIP - carte de identitate provizorie 
P-paşaport 

1) Anexa este reprodusă în facsimil. 

©oamnă I ©omnufe Cl'nmar 

Pentru cefAten!I străini sau aoatrizi: 

PST - permis de şedere temporară 
Dl - document de identitate 
PSTL - permis de şedere pe termen lung 

Pentru cet!ltenii UE SEE sau Confed. Elvetiene: 

CIN - certificat înregistrare 
CR - carte de rezidenţă 
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• Pentru cetătenll romani: 
CN - certificat de naştere 
BI - buletin de identitate 
CI ~carte de identitate 
CIP w carte de identitate provizorie 
P- paşaport 

Pentru cetătenii straini sau aoatrizi: 
PST - pennis de şedere temporarii 
Dl w document de identitate 
PSTL ~ permis de şedere pe termen lung 

Pentru cetătenll UE SEE sau Confed. Elvetiene: 

CIN - certificat înregistrare 
CR - carte de rezidenţă 

7 
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!E. 'Venituri permanente nete realizate tk famiiia!persoana sinfJ,ură întl"J'fiăţită în {una: DJ 
Cod I Cate11oria de venituri Acte doveditoare• Venitul realizat"' lei 

VENITURl.DIN•1lc'fl)ll<11•:1 MND „ '· //• •••• 
Venituri din profesii libere, veniturile obţinute din 
exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor 

1 financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil 
autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, 
arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în 
mod independent, în condiţiile legii 

Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale 
adeverinţă eliberată 

2 contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din 
de Administraţia 

"racticarea unei meserii financiară 

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor 
de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, 

3 desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, 
procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi 
drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea 

"' -~ ""' "' "' ,- ""'" . _, __ «, r!!L '""'" 

4 Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de 
serviciu 

5 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap adeverinţa eliberată 

6 Salariul asistentului maternal de angajator 

7 
Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice 
dependente 

8 
Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană adeverinţă eliberată 

autorizată să desfăşoare o activitate independentă de Adm. financiară 

9 Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare mandat poştal /extras 
de cont/ decizie 

10 Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei 
funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii 

Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei 
11 funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop 

natrlmonial 
Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, 

12 premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, 
acordate ootrivit leaii 

Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul 
net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi 

13 naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o 
autoritate a administraţiei publice locale este acţionar 
majoritar, precum şi la regiile autonome 

Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract 
14 de mandat conform prevederilor legii societăţilor 

comerciale 

Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de 

15 proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de adeverinţă eliberată 
mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi de Adm. financiară 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

16 Sumele primite de membrii fondatori ai societătllor 

comerciale constituite prin subscriptie publică 
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Sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a 

17 acţlonarilor, ln consiliul de admlnistralie, membrii 
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi 
în comisia de cenzori 

18 Sumele primite de reprezentanlii în organisme tripartite, 
potrivit legii 

19 Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii 
înscrise ln declaratia de asiaurări sociale 

Sumele acordate de organizalii nonprofit şi de alte 
entităli neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 

20 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru lndemnizatia primită pe 
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în lară şi 
în străinătate, în interesul serviciului, pentru salarialii din 
instituţiile publice 

lndemnizatia administratorilor, precum şi suma din 

21 
profitul net cuvenite administratorilor societăţilor 

comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de 
adunarea generală a actionarllor 
Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii 

22 stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase 
adeverinlă eliberată definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora 

cu indicele de inflatie de Adm. financiară 

Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori 
23 pe perioada de neconcurenlă, stabilite conform 

contractului individual de muncă 

24 Orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori 
asimilate salariilor în vederea imounerii 

VENllUfUQIN .. CEDAREA·FOLQSINTEl·BU.NURILORc~•? "'"·····. 

Veniturile, in bani şi/sau în natură, provenind din cedarea 

25 folosintel bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către adeverinţă eliberată 
proprietar, uzufructuar sau alt de!inător legal, altele decât de Adm. financiară 
veniturile din activităţi independente 

l • • . 
" . 

26 Dividende 
adeverinlă eliberată 27 Venituri imoozabile din dobânzi 

28 Câstiauri din transferul titlurilor de valoare 
de Adm. financiară 

Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la 
adeverlnlă eliberată 29 termen, pe bază de contract, precum şi orice alte 

oneratiuni similare de Adm. financiară 

30 Venituri din lichidarea unei nersoane Juridice 

~ ~ 
PENSII DE STAT 

31 Pensia oentru limită de vârstă 
32 Pensia anticioată mandat poştal /extras 
33 Pensia anticioată n„rrială 
34 Pensia de invaliditate 

de cont/ decizie 

35 Pensia de urmas 
PENSII AGRICULTORI 

36 Pensie agricultor mandat poştal /extras 
de cont/ decizie 

PENSII MILITARE 
37 Pensie de serviciu 
38 Pensia de invaliditate mandat poştal /extras 
39 Pensia de urmas de cont/ decizie 
40 Pensia 1.0.V.R. 
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Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau 
parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la d t 

1 
, 

revolutie şi t urmaşii acestora man a poşta ,extras 
41 

t---+-'--'-'-"-'-=-"'-'-'-'---'-=--'-'=="'-----------1de cont/ decizie t--+---t--+--+-+--t 
Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I 

42 
invaliditate/nevăzători handicap grav 

43 Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă adeverinţă angajator 

44 Indemnizaţia lunară pentru activitatea de llber
profesionist a artiştilor interpreţi sau executant! 

INDEMNIZA IE !STIMULENTE PENTRU, RE 

45 Indemnizaţia pentru maternitate 

46 
Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 

adeverinţă angajator 

1, 2 sau 3ani 
47 Stimulent lunar/de inserţie mandat poştal /extras 

1---+---------"-------------tde cont/ decizie 
48 Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu 

handicap 

49 
Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din 
justitie din considerente politice 

50 
Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din mandat poştal /extras 
motive politice sau etnice de cont/ decizie 

51 Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război 
Indemnizaţia lunari pentru persoanele care au efectuat 

52 stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 
Muncii în erioada 1950 -1961 

53 
Indemnizaţia lunari pentru pensionarii sistemului de 
pensii, membrii ai uniunilor de creatie, legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică mandat poştal /extras 

t---+----------------------tde cont/ decizie t--t---ir--t---1--1--1 

54 Indemnizaţia lunari pentru persoanele cu handicap 

55 

56 

Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor 

Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii 
nr.118/2002 

Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor 
58 şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate adeverinţă eliberată 

acestor sco uri şi/sau în sistem iri at de Administraţia 

59 
Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor financiară 
decorative i ciu ercilor 

60 
Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole 
şi altele asemenea 

Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute adeverinţă eliberată 
după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole de Administraţia 

61 proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi financiară 

specializate pentru colectare, unităţi de procesare 
industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare 

62 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri 

Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile 
63 realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, 

inclusiv cele de ti ack- ot 

adeverinţă eliberată 

de Administraţia 
financiari 
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64 

65 

66 

67 

68 

Venituri din transferul dreptului de proprietate şi al adeverinţă eliberată 
dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de de Administraţia 
mo tenire financiară 

asigurări suportate de o persoană 

independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei 
activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care 
suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din 
salarii 
Câştiguri primite de la societă!ile de asigurări, ca urmare 
a contractului de asigurare lncheiat între părţi cu ocazia 
tra arilor de amortizare adeverinţă eliberată 

Venituri, sub forma diferenţelor de pret pentru anumite de Ad~inistraţia 
bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele financiară 
fizice pensionari, foşti salariali, potrivit clauzelor 
contractului de muncă sau în baza unor legi speciale 

Venituri primite de persoanele fizice reprezentând 
onorarii din activitatea de arbitraj comercial 
Venituri din alte surse sunt orice venituri Identificate ca 

69 
fiind im zabile 

\(IONIJPR!'.9EIT!l\llJll;iD,IN;~Ţ 

71 Alocaţia de stat pentru copii mandat poştal /extras 
>-~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----< ,___,___,..,__,_--+~+--I 

de cont/ decizie 72 Alocaţia lunară de plasament 

• Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 
1488/2004 

79 

80 
Venituri potenţiale obţinute din valorificarea unor bunuri 
mobile şi imobile (conform HCL)*** 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana, judeţul Argeş, în inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului 
şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile 
art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în comuna 
Cotmeana, judeţul Argeş, având datele de identificare prevăzute 
în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cotmeana nr. 11/2020, 
declararea acestuia ca bun de interes public naţional şi 

comasarea cu imobilul 885 înregistrat în inventarul centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu 
nr. MFP 103758. 

(2) Imobilul transmis în domeniul public al statului ce se 
dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se 
utilizează pentru desfăşurarea activităţilor specifice 
domeniului apărării naţionale. 

Art. 2. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a 
imobilului 885 aflat în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de 
identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării 
acestuia cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului. 

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod 
corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, 
împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările 
corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

PRIM-MINISTRU 
FLORIN-VASILE CÎŢU 

Bucureşti, 31 martie 2021. 
Nr. 399. 

Contrasemnează: 

Ministrul apărării naţionale, 
Nicolae-Ionel Ciucă 
Ministrul finanţelor, 
Alexandru Nazare 


