ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA$UL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din oraqul Vllenii de Munte
judeful Prahova, pentru achitarea unor servicii medicale, nedecontate de C.N.A.S.
Ydzlnd ref-eratul de aprobare al domnului consilier Costache lrinel-Augustin ;i raportul
Direcliei de Asistenld Social6, prin care se propune acordarea unui sprijin financiar f'emeilor
gravide din oragul Vdlenii de Munte, jude{ul Prahova pentru achitarea unor servicii medicale
nedecontate de C.N.A.S;

in conforrnitate cu prevederile art.ll, arl.l5 alin.(3). art.16 alin.(5), art.68 alin.(l) Ei
art.l12 din Legea asistenJei sociale nr.2921201 l, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Vdlenii
de Munte;

in temeiul

prevederilor aft.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codut
administrative. cu modiflc[rile qi cornpletdrile ulterioare:

Consiliul local al oraqului Vllenii de Munte adopti prezenta hotlrf,re:

Art.l. incepdnd cu data de 0l .O5.2OZ1. se aprobd acordarea unui sprijin financiar
fbmeilor ins[rcinate din oragul Vilenii de Munte, judelul Prahova, pentru acoperirea cheltuielilor
cu serviciile medicale efectuate in cadrul unor laboratoare rnedicale acreditate gi/sau unit[1i
spitaliceqti de stat gi a unor eventuale tratamente medicale recomandate de urr medic specialist in
cazul sarcinilor cu risc.
Art.2, Sprijinul financiar se acordd femeilor insdrcinate numai dacd indeplinesc
cumulativ urmdtoarele condili i :
- au vdrstade peste l8 ani qi dorniciliul stabilit peraza oraqului V[lenii de Murrte, jude{ul
Prahova cu cel pu{in 2 ani anterior solicitarii sprijirrului financiar;
- locuiesc efectiv pe raza oraqului Vdlenii de Munte. jude(ul Prahova;
- sunt angajate clr carte de munc[ si poate prezenta adeverin!6 de salariat. care sd
demonstreze cd are vechime de minim l2 luni calendaristice, la actualul loc de muncd, aceastd
condilie nefi ind necesard persoanelor pensionate;
Art.3. Spriiinul firranciar in valoare totala de pAnd la 2.000 lei se acordd f-erneilor gravide.
care aLr trimitere de la medicul de familie, in vederea monitorizdrii corespunzdtoare a sarcinii,
pentru decontarea serviciilor rnedicale, deja efectLrate gi care nu au putut fi acoperite prin
fondurile C.N.A.S.
Art.4. (l) Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar pentru femeile insdrcinate din
oraqul Vdlenii de Munte, jude{ul Prahova, va fi depus la Direcfia de Asisten]d Sociald din cadrul
Primdriei oraqului Vdlenii de Munte gi va cuprinde urm6toarele documente:
- cerere - tip pentru acordarea sprijinului financiar pentru femeile insdrcinate;
- copie dupd actul de identitate al f.emeii gravide;
- acte doveditoare privind veniturile nete obfinute in luna anterioarl depunerii cererii
(adeverinla de salariat, cupon de pensie, etc.);
- declarafie pe propria rdspundere privind componenla familiei qi veniturile membrilor
acesteia;

- certificat fiscal emis de cdtre serviciul buget-finan1e. impozite qi taxe locale Viter-rii de
Munte, prin care se atesti lipsa datoriilor fatd de bugetul tocal (valabil 30 de zile de la data
emiterii);
- adeverinla eliberata de un medic ginecolog in care se atest6 vArsta biornetricd a sarcinii
(eliberata cu ccl rnLrlt 7 zile calendaristice la momentul depunerii cererii);
- copie a ecografiei de confirrxare a sarcinii incipiente sau dupd caz, ultima ecografie
ef-ectr"rata (interpretarea ecografi ei, nu pozele);
- copii facturi/chitan(e pentru serviciile medicale efbctuate la recomandarea medicului
specialist ?ntr-o unitate de stat sau in situafii deosebite/risc la recomandarea rnedicului specialist
intr-o unitate medicald privatd.
(2) Solu!ionarea cererii pentru acordarea sprijinului financiar pentru I'emeile insdrcinate
cdsdtorite, care trdiesc in uniune consensuald sau singure. va avea la bazd ancheta social6
efectuatd la domiciliul solicitantei. pentru veriflcarea situaliei ce rezultd din datele inscrise in
actele doveditoare de la dosar. Fiecare f.emeie gravidd beneficiazi de sprijinul financiar de p6nd
la 2.000 lei, indiferent de numdrul fetrilor. in cazul sarcinilor gemelare. valoarea nu se dubleazd.
(3) Dup6 stabilirea dreptului la sprijinul financiar. titulara sprijinului financiar are
obligalia si comunice primarului, in scris. orice modificare interverritf, cu privire la dorniciliu/
stare sarcin6, in termen de 5 zile de Ia data la care a intervenit aceasta qi sd l'urnizeze toate
informa{iile necesare pentru efectuarea unei anchete sociale.
(4) Modelul de cerere Ei declara{ia pe propria rdspundere. precum qi ancheta sociald vor fi
stabilite de c5tre Direc{ia de Asisten{5 Sociald din cadrul Primdriei oragului Valenii de Munte.
Art.S. Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispozilie
scrisS. aprimarului, emisain tennen de 15 zile lucrdtoare de ladatainregistrdrii cererii.
Art.6. Sumele necesare pentru plata sprijinului financiar pentru femeile insdrcinate vor fi
supoftate din bugetul local al oragului Vdlenii de Munte. din sumele care vor fi alocate in buget
cu aceast6 destina{ie.

Art.7. Prevederile prezentei hotardri vor fi duse la indeplinire de Primarul oraqului
Vdlenii de Munte. judelLrl Prahova prin aparatul de specialitate a[ primarului.
PRESBDINTE DE SEDINTA,
Gfljman Doru
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la proiectul de hotlrffre privind alocarea unui sprijin financiar femeilor gravide din oraEul
Vilenii de Munte, pentru achitarea medicamentelor qi serviciilor medicale, nedecontate de
C.N.A.S.
Av6nd in vedere rata scdzutd a natalit6tii si nurndrul foarte rnare de copii ndscLrfi cu probleme
grave de sdndtate. se irnpune irnplicarea autoritAtilor locale in identificarea unor mdsuri sociale
suplimentare, care sd influen{eze cresterea natalitatii si a numdrului de persoane ce locuiesc in orasul
nostru.

Reducerea continua a natalitatii. in paralel cll o cre$tere constauta a numdrului de persoane
vArstrtice. va determina schimbarea echilibrului intre generatii. cu consecin{e majore asupra condi(iilor
socio-ecouornice viitoare. prin reducerea. progresiva, a disponibilitatilor privind resursele.
Pe fondul rnen(inerii unor valori scdzute ale ratei natalitatii si ratei feftilit6tii. precurn si din

cauza irtaintarii in varsta a genera{iilor. diferite ca mdrirne. structllra pe grupe mari de varsta a
popula{iei va continua sa se modifice, in sensul reducerii numdrului tinerilor si al cregterii numdrului
de vArstnici.

De asetnenea este birte stiut ca ferneile gravide, din cauza condiliilor econornice precare sau
din lipsa educaliei si a inforrndrii, nu tnerg la un control rnedical in tirnpul sarcinii. rnedicii avertizeazd
cd de cele mai multe ori. ferneile care au sarcind cu risc se duc in ultirna clipa la maternitate.Acolo
insd, de cele mai multe ori nu gdsesc echiparnentele sau rnedicii care sd le salveze copiii. Astfel.
Romdnia ramane {ara europeand cu cea rnai ridicata rat[ a mortalitatii infantile, dub16 fa{d de rnedia
Uniunii Europene sau cu una dintre cele mai mari rate. privind copiii nascuti cu malforrna(ii,
sindromul Down, autism sau alte boli din acelaqi spectru.
Pe langa aspectele enumerate rnai sus. mai apare o problerna. in sensul ca, deseori. fondLrrile
asigurate prin CNAS nu surrt suficiente pentru acoperirea tuturor solicitdrilor din partea viitoarelor
mdmici. privind analizele recomandate de medicii specialiqti. pe toata perioada celor 9 luni de sarcina.
Teoretic, consultaliile acestea ar trebui sa fie gratuite. dar in practica statul roman are o ofefia extrem
de lirnitata care se desfasoara doar la inceputul lLrnii si un numdr de servicii care nu satisfac in niciun
caz o urmdrire corespunzdtoare a sarcinii. In aceste condilii 2 din 3 gravide nu ajung niciodatd sa fie
consultate de un tnedic. Analizele efectuate in tirnpul sarcinii oferd inforrnatii irnportante despre starea
de sanitate a gravidei si despre evolr,r{ia sarcinii. dar conferd in acela;i timp o anurnita liniqte viitoarei
lname. O parte din ele sunt decontate de CNAS. in lirnitele fondurilor disponibile dar in cazuri aparte.
pentru probletne deosebite care necesita investigatii arnarruntite, se irnpun analize rnai sofisticate pe
care gravidele le suporla de obicei din buzunarele proprii. in condiliile in care dispun de aceqti bani. Se
mai retnarca faptul ca exista tipuri de analize recor.nandate de rnedici. foarte irnportante pentru
depistarea anumitor tipuri de boli ale fEtului sau rnamei. precurn Torch. DLrblLr Test( saptarnana lll4). triplu test(saptarnana l6-18). arnniocenteza( saptarnana 17-22). Listeria, rnorfologie fetala cu
evaluare 4D(saptarnana ll-14 si saptarnana 22). exallen secretii vaginale si col uterin( exarnen
recomandat la inceputul sarcinii). rnorfologie aparat genital( saptar.nana 7-9), scor de risc nastere
pretnatura( saptamana 26 ). test postural perrtru HTA indusa de sarcina( saptallaua 28-32) saLl exameu
cultura col uterin ( saptamana 36 ), arralize ce nLl sunt acoperite de CNAS. Subliniez faptul ca, deseori.
pentrLl ca pacierrtele sa poata beneflcia de analize suportate de CNAS in spitalele de stat. rnedicii sunt
obligati sa efectueze interndri de o zi.in arnbulatoriu.
Se propune astfel. proiectul privind acordarea unui sprijin financiar destinat ferneilor gravicle
din ora;ul Vdlenii de Munte. pentru achitarea medicamentelor si a serviciilor rnedicale, cu condilia
Indeplinirii tuturor criteriilor enurnerate in proiectul de hotarare anexat prezentului referat de aprobare.
Propun ca acest sprijin sa fie irr valoare de 2000 lei. bani necesari cheltuielilor cu serviciile
rnedicale si pentru eventualele tratamente necesare, nedecontate prin CNAS.
Fata de cele prezetttate mai sus. in confonnitate cu Legea 2921201 I privind asistenta sociala, irr
temeiul prevederilor articolului 129, aliniat 2 litera.d). aliniat 4litera e). aliniat 7 literele b) si c) din
OUG 5112019. propun spre dezbatere si aprobare proiectnl privind acordarea unui spriiin financiar
femeilor gravide din VSlenii de Munte. pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale.
Consilier local.
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privind alocarea unui sprijin financiar femeilor gravide din orasul Valenii de Munte
pentru achitarea serviciilor medicale nedecontate de CNAS

Avand in vedere faptul ca in ultimii ani, din nefericire, rata natalitatii a scazut , iar din
studiile efectuate a reiesit faptul ca multe femei insarcinate, din cauza lipsei banilor, de multe ori
si a informatiilor, nu merg la medic pe timpul sarcinii, astfel, ca sarcinile se pierd in luni avansate
sau se nasc copii cu malformatii sau cu deficiente, se impune implicarea autoritatilor locale in
identificarea unor masuri sociale suplimentare care sa influenteze cresterea natalitatii.
Reducerea continua a natalitatii. in paralel cu o crestere constanta a numarului varstnicilor va determina schimbarea echilibrului intre generatii, cu consecinte majore asupra
dezvoltrii socio-economice viitoare prin reducerea progresiva a disponibilitatilor privind resursele
umane.
Proiectul de hotarare propus, prevedere acordarea unui sprijin financiar pana la suma
de 2500 lei, femeilor gravide din orasul Valenii de Munte, suma care nu este mare dar nici mica,
fiind suficienta pentru acoperirea unor servicii medicale care nu sunt decontate de CNAS.
Sprijinul financiar in valoare totala de pana la 2.000 lei se acorda femeilor gravide,
care au trimitere de la medicul de familie in vederea monitorizarii corespunzatoare a sarcinii,
pentru decontarea serviciilor medicale deja efectuate si care nu au putut fi acoperite prin
fondurile CNAS;

Solutionarea cererii pentru acordarea sprijinului financiar pentru femeile insarcinate
casatorite, care traiesc in uniune consensuala sau singure, va avea la baza ancheta sociala
efectuata la domiciliul solicitantei, pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in
actele doveditoare de la dosar.
Fiecare femeie gravida beneficiaza de sprijinul financiar de pana la 2000 lei, indiferent
de numarul fetilor. ln cazul sarcinilor gemelare, valoarea nu se dubleaza.
Stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispozitie scrisa a
primarului, iar sumele necesare pentru plata sprijinului financiar pentru femeile insarcinate vor fi
suportate din bugetul local al orasuluiValenii de Munte.
Fata de cele relatate propun spre dezbatere si aprobarea Consiliului Local prezentul
proiect de hotarare.

DIRECTOREXECUTIVDAS,
Savulescu Mariana
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