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HOTĂRÂRE
Nr.6 din 18.02.2020

Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți

Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț,întrunit în ședință ordinară în data de 18.02.2020
Având în vedere prevederile:
-Art.258 alin.3,art.263 și art.487 din Codul Civil
-art.2 alin.1,art.3,alin.1 și alin.2,art.5lit.m din Legea nr.292/2011 privind asistența socială
-art.2,art.9 alin.2 și art.36 alin.2 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului
Văzând:
- referatul de aprobare nr.938 din 11.02.2020 al primarului comunei Tămășeni
- referatul nr. 939 din 11.02.2020 întocmit de compartimnetul asistență socială
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.b,art.139 alin.1 și art.196 alin1 lit.a din OUG

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1.Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți,în cuantum de 1500 lei net/nou
născut.
Art.2.În cazul nașterilor gemelare ,suma se va inmulți cu numărul nou născuților vii.
Art.3.Sumele vor fi acordate din bugetul local al comunei Tămășeni,în baza dispozitiei primarului
comunei Tămășeni,conform metodologiei prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4.Primarul comunei Tămășeni prin compartimentul asistență socială și biroul contabilitate
financiar,impozite și taxe locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5.(1)Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-judeţului Neamţ în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitatea actului administrativ şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului com.Tămășeni.

(2)Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice
locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate

DUMEA EMILIAN Secretar general,
Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA



Anexa nr.1 la HCL nr. 6 din 18.02.2020

METODOLOGIA
PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU NOU-NĂSCUȚI

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale
Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei
Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015 – 2020.

I. Beneficiari
Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinții/părintele copilului/copiilor

născut/născuți vii cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a comunei Tămăşeni şi care
locuiesc efectiv în comuna Tămăşeni.

II. Depunerea cererii și documentele obligatorii
Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-născut se va depune, pentru fiecare

nou-născut la Compartimentul Asistență Socială, împreună cu toate documentele necesare.
Acte necesare:
- Actul de identitate al părinților (copie conform cu originalul);
- Certificatul de naștere al copilului (copie conform cu originalul)/Certificat medical

constatator/Actele doveditoare ale adopției;
- Certificat fiscal de la compartimentul Taxe şi impozite care să ateste că familia nu

are datorii la bugetul local;
- Cerere tipizată conform anexei A;
- Extras de cont, după caz.

III. Analizarea dosarului și condiții de acordare:
Beneficiarii prezentei metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la

Compartimentul de Asistenţă Socială al Primăriei comunei Tămăşeni.
Condiții de acordare:
- Stimulentul pentru nou născut se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe

bază de cerere și documente justificative;
- Părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;
- naşterea s-a înregistrat într-o maternitate din România;
- Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil şi locuieşte efectiv pe raza comunei

Tămăşeni împreună cu copilul, iar în situaţia în care părinţii au domiciliu în localităţi diferite,
se va întocmi anchetă socială:

- Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet, iar copiile
documentelor justificative sunt semnate pentru conformitate cu originalul;

- Termenul de depunere a dosarului este de 30 de zile de la data nașterii copilului

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii, persoanele care:
- Nu se încadrează în condițiile de eligibilitate stabilite de prezenta metodologie;
- Au depus un dosar incomplet sau actele care însoțesc cererea nu sunt valabile (sunt

expirate, nu conțin semnătură sau ștampila etc.), nu sunt semnate pentru conformitate
cu originalul;

- Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii către bugetul local. În
acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice;

- Nu au respectat termenul de depunere a cererii.



IV. Stimulentul pentru nou-născut se va acorda în termen de 60 de zile de la
depunerea cererii în baza dispoziţiei primarului comunei Tămăşeni, iar suma va fi virată în
cont bancar sau va fi ridicată de la casieria primăriei, conform opţiunii solicitantului.


