
                                                                           Anexă la Hotărârea nr. 19/2022 
 

 

REGULAMENT 

 

privind Programul multianual „Susținerea familiilor monoparentale cu unu sau mai mulți copii 

și familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Miercurea-Ciuc” 

 

CAPITOLUL I. – Dispoziţii generale 

 Art.1. – Prezentul Regulament stabileşte cadrul general şi procedura Programului multianual 

de interes local „Susţinerea familiilor monoparentale cu unu sau mai mulți copii și familiilor cu minim 

trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Miercurea-Ciuc”, instituit de Consiliul Local al Mun. 

Miercurea-Ciuc. 

 Art.2. – Scopul şi obiectivele Programului constau în sprijinirea/înlesnirea accesului familiilor 

monoparentale cu unu sau mai mulți copii și familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în 

Municipiul Miercurea-Ciuc la anumite servicii publice asigurate de către Consiliul Local al 

Municipiului Miercurea-Ciuc, prin acordarea unor categorii de facilităţi, în vederea creării unui mediu 

stimulativ, dinamic şi sănătos, a dezvoltării mai accentuate a sectorului recreativ, promovării unui stil 

de viaţă sănătos şi creşterii calităţii vieţii. 

 

CAPITOLUL II. – Grupul ţintă (beneficari) 

Art. 4. - Beneficiarii programului sunt familiile monoparentale cu unu sau mai mulți copii și 

familiile care au minim trei copii dintre care cel puţin unul se află în întreţinera acestora. 

Art. 5. – În sensul prezentului Regulament, termenul „familie” desemnează soţul şi soţia care 

au minim trei copii şi cel puţin unul dintre copii are vârsta de până la 18 ani, se află în întreţinerea 

acestora şi locuiesc şi se gospodăresc împreună. 

Art. 6. – Se consideră familie şi persoana singură, familie monoparentală, care are unu sau 

mai mulți copii dintre care cel puţin unul dintre copii are vârsta de până la 18 ani și se află în 

întreţinerea acestuia, locuiesc şi se gospodăresc împreună, şi se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) este necăsătorit/ă; 

b) este văduv/ă; 
c) este divorţat/ă; 
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre 

judecătorească. 
Art. 7. – În sensul art. 1 se asimilează termenul „familie” bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu 

copii lor şi ai fiecăruia dintre ei cu condiţia ca cel puţin unul dintre copii să aibă vârsta de până la 18 

ani şi să se afle în întreţinerea acestora. 

Art. 8. – Prin termenul „copil” se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia 

dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care 

s-a instituit tutela, potrivit legii. 

Art.9. – Prin tremenul de copil se înţelege cel cu vârsta de până la 18 ani care se află în 

întreţinerea părinţilor. Facilităţile vor fi acordate numai copiilor sub 18 ani şi părinţilor acestora. 

Art. 10. –  Familia monoparentală cu unu sau mai mulți copii și familia cu minim trei copii 

trebuie să aibă în întreținere cel puțin un minor sub 18 ani, iar facilităţile se acordă părinţilor şi copiilor 

aflaţi în întreţinere. 

CAPITOLUL III. – Categorii de facilităţi 

Art.11.- Următoarele categorii de facilităţi vor fi acordate beneficiarilor programului: 

a) reduceri la abonamentele/biletele pentru transport public aflat în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Miercurea-Ciuc (Csíki Trans  SRL); 

b) reduceri la abonamentele/biletele de acces la programele  şi acţiunile culturale și sportive 

organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Miercurea-Ciuc ( Teatrul Municipial „Csíki Játékszín” Miercurea-Ciuc, Muzeul Secuiesc 



al Ciucului, Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita, Cinematograful „Csíki Mozi” și 

Clubul Sportiv Municipal Miercurea-Ciuc „VSK Csíkszereda” din Miercurea-Ciuc); 

c) reduceri la abonamentele/biletele de acces la Baza de Înot „Csíki Csobbanó”; 

d) reduceri la bilete de acces la Casa de Cultură a Sindicatelor (pentru evenimentele proprii, 

organizate de ADI Pro Cultura Sicului). 

 

CAPITOLUL IV. – Criterii de eligibilitate și condiții de acordare 

Art.12. – (1) Pentru a beneficia de facilităţile ce fac obiectul Programului instituit, este 

necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) familia/persoana singură/familia monoparentală să aibă domiciliul sau reşedinţa pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Miercurea-Ciuc; 

b) unul dintre părinţi sau persoana singură/ familie monoparentală să fie angajat/angajată, 

cu dovada privind realizările de venit; 

c) să nu aibă datorii la bugetul local; 

d) copii aflaţi în întreţinere să fie înscrişi la o unitate de învăţământ şi să nu aibă mai mult 

de 20 absenţe nemotivate/an şcolar anterior (condiţia privind absenţele copiilor nu se 

aplică celor înscrişi la grădiniţă). 

(2) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor, atrage după sine declararea familiei ca fiind 

neeligibilă. 

Condiții de acordare: 

(1) Se va certifica calitatea de membru al „programului multianual de interes local pentru 

familii monoparentale cu unu sau mai mulți copii și familia cu minim trei copii” pe bază de legitimații, 

eliberate de către Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, actualizate anual. 

(2) Se pot acorda reduceri numai la spectacolele de producție proprie ai instituțiilor de 

spectacole și concerte. 

(3) Se pot acorda reduceri numai pentru membrii familiilor monoparentale cu unu sau mai 

mulți copii și familiilor cu minim trei copii cu domiciliul stabil în Municipiul Miercurea-Ciuc. 

(4) Nu se vor acorda reduceri la spectacolele premieră, spectacolele de gală, spectacolele de 

cameră (mai puțin de 60 spectatori). 

 (5) Membrii familiilor monoparentale cu unu sau mai mulți copii și familiile cu minim trei 

copii vor beneficia de valoarea biletelor/abonamentelor minime (copii sau adult), stipulate în 

Hotărârile Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind taxele și impozitele locale, indiferent 

dacă valorile sunt calculate pentru grupuri sau alte categorii. 

 (6) Biletele sau abonamentele cu reducere vor fi achiziționate numai la sediul instituțiilor de 

spectacole și concerte  la casieria de bilete. Nu se vor elibera on-line. 

 (7)  Instituțiile de spectacole și concerte, respectiv de cultură și sport, vor ține evidența 

biletelor sau abonamentelor eliberate cu reducere pentru membrii familiilor monoparentale cu unu 

sau mai mulți copii și familiilor cu minim trei copii. 

(8) Pentru abonamentele/biletele de acces la baza de înot “Csíki Csobbanó”, precum și la 

evenimentele organizate de către CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc din sala sporturilor Erőss 

Zsolt Aréna, membrii familiilor monoparentale cu unu sau mai mulți copii și familiilor cu minim 3 

copii vor beneficia de o reducere de 30%  față de cele stipulate în Hotărârea Consiliului Local nr. 

252/2020 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale în 

municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2021, respectiv cele stipulate în Regulamentul de funcționare al 

bazinului de înot polo Csiki Csobbanó.” 

 

 



CAPITOLUL V. – Documente necesare 

 Art.13. – Candidaţii vor aplica la acest program în baza unui dosar care va cuprinde 

următoarele documente: 

a) Cerere (Anexa nr. 1); 

b) Actele de indentitate ale membrilor familiei (carte de indentitate, certificat de căsătorie 

certificat de naştere); 

c) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinţilor monoparentali cu unu sau 

mai mulți copii și familiilor cu minim trei copii, din care cel puțin unul se află în 

îtreținerea acestora, (Contractul de muncă/actul de numire în funcţie/adeverinţă de la 

locul de muncă privind calitatea de angajat/dovadă privind realizarea de venit); 

d) Declaraţia pe proprie răspundere privind copiii aflaţi în întreţinere (Anexa nr. 2); 

e) Fotografii al fiecărui membru al familiei (depuse ulterior declarării ca fiind eligibili); 

f) Adeverinţă din partea unităţii de învăţămănt privind situaţia absenţelor copiilor 

valabilă pentru anul şcolar anterior (pentru copii înscrişi la grădiniţă adeverinţă privind 

înscrierea). 

 

CAPITOLUL VI. – Procedura 
 Art. 14. – Persoanele interesate vor depune cererea împreună cu documentele prevăzte la art. 

13 la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, Direcția de Asistență Socială, zilnic, între orele 

9.00–13.00. 

 Art.15.- Cererea se depune oricând în timpul anului, împreună cu dosarul conţinând 

documentele prevăzute la art. 13 al prezentului Regulament . 

 Art. 16. – Dosarele depuse până în data de 10 a fiecărei luni vor fi evaluate în aceea lună, iar 

cele depuse după date de 10, vor fi evaluate în luna următoare. 

 Art.17. – În vederea verificării criteriilor de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament, va 

fi numită prin dispoziţia Primarului o Comisie constituită din 3 persoane din cadrul Primăriei 

Municipiului Miercurea-Ciuc. 

 Art. 18. – Până în date de 15 a fiecărei luni, Comisia desemnată va întocmi o listă cu familiile 

care vor beneficia de Programul instituit. 

 Art. 19. – Lista va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 

Miercurea-Ciuc şi pe site-ul www.szereda.ro / www.miercureaciuc.ro. 

 Art. 20. – Lista va fi supusă contestaţiilor în termen de 10 zile de la data afişării acesteia la 

sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc. Contestaţiile se vor soluţiona de către o Comisie 

numită prin dispoziţia primarului Municipiului Miercurea-Ciuc în termen de 48 de ore de la 

depunerea acestora. 

 Art. 21. – Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc va emite un card-legitimaţie, care va 

cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor Programului care va sta la baza aplicării reducerilor 

prevăzute la art. 11 al prezentului Regulament. 

 Art.22. – (1) Lista cu beneficiarii Programului se va transmite de către Comisia împuternicită 

la instituţiile publice de cultură, sport și transport public, care vor acorda facilităţile stipulate în 

prezentul Regulament, pe baza cardului-legitimație. 

 (2) Cardurile-legitimații vor putea fi ridicate de beneficiari de la sediul Primăriei Municipiului 

Miercurea-Ciuc, Direcția de Asistență socială, în cadrul programului de relații cu publicul. 

 

(3) În vederea aplicării reducerilor prevăzute la art. 11., beneficiarii Programului vor prezenta 

în momentul achiziţionării biletelor de acces, cardul-legitimaţie emise de Primăria Municipiului 

Miercurea-Ciuc. 

 

http://www.szereda.ro/
http://www.miercureaciuc.ro/


Art.23. – (1) Cardul are valabilitate de 3 ani fiind condiţionat de reconfirmarea criteriilor de 

eligibilitate anual şi nu este transmisibil. Beneficiarii Programului au obligaţia să reconfirme criteriile 

de eligibilitate în luna anterioară expirării vizei anuale cu excepţia anului în care a fost emis, pentru 

a beneficia de facilităţile acordate pentru anul următor. 

 (2) Beneficiarii Programului vor reconfirma criteriile de eligibiltate în baza unui dosar care va 

cuprinde următoarele documente: 

a) Declaraţia pe propria răspundere privind copii aflaţi în întreţinere (Anexa nr. 2); 

b) Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor 

valabilă pentru anul şcolar anterior (pentru copii înscrişi la grădiniţă adeverinţă privind 

înscrierea); 

c) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinţilor/persoanei singure (familia 

monoparentală), Contractul de muncă/actul de numire în funcţie/adeverinţă de la locul 

de muncă privind calitatea de angajat/dovadă privind realizarea de venit). 

Art. 24. – În cazul în care survin modificări privind criteriile de eligibilitate care sunt de natură 

a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile stipulate în prezentul Regulament, 

beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, Direcția de 

Asistență Socială situaţia care generează pierderea dreptului în termen de 10 zile de la ivirea acestora. 

Art.25. – În cazul în care se pierde cardul-legitimaţie, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la 

cunoştinţa Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, Direcția de Asistență Socială această situaţie în 

termen de 5 zile de la ivirea ei, sub sancţiunea imposibilităţii de a beneficia pe viitor de un nou card. 

Art. 26. – (1) Documentația întocmită de solicitanți va fi depusă la sediul Primăriei 

Municipiului Miercurea-Ciuc, Direcția de Asistență socială. 

(2) Cardurile-legitimații vor fi realizate prin grija Serviciului cultural, de învățământ, sport și 

tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc. 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1. la Regulament 

 

 

CERERE 

pentru acordarea facilităţilor prevăzute în Regulamentul ce constituie anexă la HCL nr. 

142/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru 

susţinerea familiilor monoparentale cu unu sau mai mulți copii și familiilor cu minim trei copii 

cu domiciliul/reşedinţa în Municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea promovării unui stil de 

viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc şi a creşterii calităţii vieţii. 
 

I. Datele solicitantului 

1. Nume, prenume: 

Domiciliul/reşedinţa: 

 

 

Data şi locul naşterii: 

 

Situaţia familială: □ căsătorit/ă; 

□ divorţat/ă; 

□ văduv/ă; 

□ necăsătorit/ă. 

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

2. Nume, prenume: 

Domiciliul/reşedinţa: 

 

 

Data şi locul naşterii: 

 

Situaţia familială: □ căsătorit/ă; 

□ divorţat/ă; 

□ văduv/ă; 

□ necăsătorit/ă. 

Număr de telefon: 

Adresă de e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Datele copiilor 

Numele copiilor: 

 

 

 

     

Data naşterii:      

Situaţia copiilor: 

1. copilul provenit 

din căsătoria soţilor 

2. copilul unuia 

dintre soţi 

3. copilul adoptat 

4. copilul dat în 

plasament 

5. aflat sub tutelă 

     

Înscris la instituţia 

de învăţământ: 

 

 

     

Anexez: 

a) Actele de identitate ale membrilor familiei (copie după carte de identitate, copie după 

certificat de naştere, după caz copie după certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ), 

certificatul de deces, sentinţă civilă, încheierea judecătorească); 

b) Acte doveditoare privind calitatea de angajat a părinților/persoanei singure (familie 

monoparentală), adeverință de la locul de muncă, dovadă privind realizarea de venit; 

c) Declaraţie pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere; 

d) Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor pentru anul 

şcolar anterior/ pentru copii înscrişi la grădiniţă adeverinţă privind înscrierea. 

 

Declar că, am luat la cunoştinţă normele legale privind protecţia datelor cu caracter personal 

prevăzute de lege şi îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal de către Municipiul Miercurea-Ciuc. 

 Prin prezenta declar că am luat la cunoștinţă prevederile privitoare la consecinţele 

nerespectării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor monoparentale cu 

unu sau mai mulți copii și a familiilor cu minim trei copii cu domicilul/reşedinţă în Municipiului 

Miercurea-Ciuc”, aprobat prin HCL nr. 142/2021, cu completările și modificările ulterioare. 
 

Numele, prenumele şi semnătura: 

 

Numele, prenumele şi semnătura: 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 2/1 la Regulament 

 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................., legitimat(ă) 

cu...................... seria ............... nr. ..................., CNP........................................, şi 

subsemnata, ....................................... legitimată cu ................................. 

seria......................nr. ........................, CNP.................................., cu domiciliul/reşedinţa în 

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. .................................................... nr. ................, bl. ......., sc. ......., 

ap. ........., judeţul Harghita, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că următorii copii, în baza actelor anexate la 

cerere, se află în întreținerea 

noastră: ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

Data:.............................. 

Semnătura................................ 

 

Semnătura............................... 



 

Anexa nr. 2/2 la Regulament 

 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................. legitimat(ă) 

cu ......................... seria.................. nr. .............., CNP......................................, cu 

domiciliul/reşedinţă în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. ..................................................................... 

nr. ............, bl. ............., sc. ..........., ap. ........., judeţul Harghita, cunoscând prevederile art. 326 din 

Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că următorii 

copii, în baza actelor anexate la cerere, se află în întreținerea mea: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

Data:.......................... 

Semnătură .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


