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ANUNȚ PRIVIND  

MODIFICAREA REGULAMENTULUI  

 PROIECTULUI „SMILE” 

 

Având în vedere,  

  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 695/18.10.2018 privind 

aprobarea Proiectului “Smile”, care prevede acordarea unui sprijin financiar sub formă de vouchere, 

în valoare de maximum 990 lei/beneficiar, copiilor cu vârste între 10 și 17 ani, cu domiciliul în 

Municipiul București;  

 Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr 241/12.02.2019; 

 Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr 406/13.03.2019; 

 

Începând cu data de 13.03.2019, s-a modificat REGULAMENTUL privind acordarea unui sprijin 

financiar sub formă de vouchere, în valoare de maximum 990 lei/beneficiar, copiilor cu vârste între 10 

și 17 ani, cu domiciliul în Municipiul București, astfel: 

 

Art. 10  Condiții de renunțare  

”Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherului/erelor și 

primirii acestuia, Beneficiarul prin reprezentantul legal, va avea posibilitatea de a se retrage din cadrul 

proiectului, respectiv poate renunța la efectuarea serviciilor medicale aferente proiectului, pentru motive 

medicale temeinice, probate cu documente medicale, sau motive exceptíonale, probate ca atare cu 

documente aferente, care să ateste cauze de incompatibilitate a efectuării procedurilor medicale, printr-o 

notificare scrisă, transmisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie personal, sub semnătură de 

primire, adresată unității medicale de specialitate în aplicarea aparatelor ortodontice fixe afiliate pentru 

care a optat, la înscrierea în program, cât și către A.S.S.M.B., cu condiția restituirii către A.S.S.M.B. a 

voucherelor neutilizate, precum si a tuturor costurilor aferente procedurii emiterii voucherelor, la care 

vor fi calculate dobânzi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere conform art. 174 alin. (1) din Codul de 

Procedură Fiscală („Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”) și art. 174 alin. (5)  

din Codul de Procedură Fiscală („Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere”), 

respectiv penalități de întârziere, de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 176 alin. (1) din 

Codul de Procedură Fiscală („Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate”), 

inclusiv dispozițiile art. 174 alin. (2) – (4) și art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzător, art. 176 alin. 

(2)- („Nivelul penalității de întârziere este 0.01% pentru fiecare zi de întârziere”) și art. 176 alin. (3) - 

(„Penalitățile de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor”).” 

 

Noul Regulament poate fi consultat pe site-ul A.S.S.M.B. sectiunea Proiect ”SMILE”, accesând link-

ul http://assmb.ro/proiectul-smile-aparate-ortodontice-fixe/  

Informații suplimentare se pot obține la tel: 031.069.97.16 sau e-mail: proiectsmile@assmb.ro. 
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