
R O M Â N I A 

JUDETUL  NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind : acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

 

Consiliul local al comunei Bâra,județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de ..............2022.  

Având în vedere: 

    -  Referatul de aprobare a dlui Petraru Dănuț - primarul comunei Bâra, județul Neamț, înregistrat 

sub nr.189 din 17.01.2022. 

    - Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr.190 din 17.01.2022;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bâra, nr.  din ......01.2022 

privind aprobarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale Bâra pentru anul 2022;  

În conformitate cu prevederile art. 258, alin.(3),art. 263 și art. 487 din Legea  nr. 287/2009 privind 

Codul Civil; 

În baza prevederilor : 

- art. 2, alin.(1),art. 3, alin.(1), alin. (2) și art. 5, lit. m) și art.15 din Legea Asistenței Sociale,    

nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2, art .9, alin. (2)și art. 36, alin. (2), din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederilor art. 84, art. 87, art. 88, art. 96, art. 105, alin.(1), art. 106 și art.110, alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

În scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supraviețuire, dezvoltare și protecție, precum și în scopul 

creării unor servicii sociale care să stimuleze natalitatea și combaterea sărăciei;  

În temeiul prevederilor art.84,art.129, alin. (2), lit. d), alin.(7), lit. b) coroborate cu prevederile art.139  

alin. (3), lit. a),art.196,ali.(1),lit.a) și ale art.246,alin.(1),lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;  

P R O P U N E : 

 Art.1. – Aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru nou – născuți, în cuantum de ............ 

lei/nou nascut. 

 Art.2. – Se aprobă Metodologia pentru acordarea stimulentului pentru nou – nascuti, prevăzută în 

anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.  

 Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl.Petraru Dănuț, primarul 

comunei Bâra, judetul Neamț, ordonator principal de credite, Compartimentul de asistenta socială și 

Compartimentul financiar - contabil, impozite și taxe din cadrul UAT Comuna Bâra, judetul Neamț.  

 Art.4. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul Neamț, va fi facuta publica 

prin grija secretarului comunei Bâra prin afisare. 

                   INIȚIATOR,                                                               Avizat pentru legalitate, 

               PRIMAR,PETRARU DĂNUȚ                                     SECRETAR GENERAL, Dancă Maria 

 

 



                                                                                            Anexa nr.1 la H.C.L. nr.___/________2022  

                   Metodologia pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți  

              Art.1.-Beneficiară a pezentei metodologii este mama copilului/copiilor nou născut/născuți cu 

domiciliul pe raza administrativ-teritorială a comunei Bâra, județul Neamț.  

              Art.2. – Depunerea cererii și documentele obligatorii. 

(1) Cererea privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut se va depune de către mama 

copilului/copiilor nou născuți la Compartimentul de Asistență Socială a Comunei Bâra, județul Neamț 

împreună cu documentele doveditoare.  

(2) Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru nou-născut:  

a) Actul de identitate valabil al mamei ( original și copie):  

b) Certificatul de naștere al copilului/copiilor nou-născut/născuți (original și copie):  

c) Certificatul de căsătorie (original și copie):  

d) Cerere tipizată, conform anexei A;  

e) Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz.  

               Art.3.-Etapele analizării dosarului și atribuțiile personalului privind gestionarea acestui 

serviciu social: 

(1) Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la 

Compartimentul de Asistență Socială a Comunei Bâra, județul Neamț.  

(2) Reprezentanții Compartimentului de Asitență Socială vor înregistra doar cererile care sunt însoțite 

de toate documentele justificative, vor verifica integritatea și valabilitatea informațiilor.  

(3) Reprezentanții Compartimentului de Asitență Socială vor întocmi proiectul dispoziției privind 

acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți.  

(4) Reprezentanții Compartimentului de Asitență Socială prezintă Compartimentului financiar contabil 

lista cu beneficiarii stimulentului în vederea efectuării plății.  

(5) Reprezentanții Compartimentului de Asitență Socială întocmesc situația centralizatoare cu 

beneficiarii stimulentului la sfârșitul fiecărui an.  

                Art.4.-Condiții de acordare a stimulentului financiar pentru nounăscuți, sunt: 

a) Mama copilului /copiilor nou-născut/născuți care solicită acordarea stimulentului financiar, să aibă 

domiciliul pe raza Comunei Bâra, județul Neamț de minim 1 (unu) an;  

b) Se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, iar în cazul copiilor gemeni se acordă pentru 

fiecare copil;  

c) Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din România;  

d) Dosarul se depune în termen de 30 zile de la data eliberării certificatului de naștere al nou- 

născutului;  

e) Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet;  

f) La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de 

naștele al copilului, ambele în original;  



                   Art.5.- Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:  

a) Nu se încadreaza în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;  

b) Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;  

c) Minora necăsătorită;  

d) Nu au respectat termenul de depunere a cererilor.  

                   Art.6.-Dosarul se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la 

Compartimentul de Asitență Socială a Comunei Bâra, județul Neamț.  

 

 

ÎNTOCMIT, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Inspector PRINCIPAL, 

ENĂȘOAIE SABINA-RAMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   C E R E R E 

PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU NOU-NASCUTI  

 

Subsemnata__________________________________________________ 

domiciliată în comuna Bâra, satul___________________, judetul NEAMȚ, posesoare al C.I. 

seria___________ nr._______________, eliberată de ______________________________la 

data_______________, CNP________________________  va rog sa -mi aprobati acordarea 

stimulentului financiar pentru nou-nascuti. Copilul a fost înregistrat în registrul starii civile al 

localitatii_____________________________ sub numele de________________________ 

______________________________________CNP________________________, in temeiul 

certificatului de nastere seria _________nr____________________, copilul fiind 

al_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. Declar pe 

proprie răspundere, sub sancțiunile art.326 din Codul Penal privind infracțiunea de fals în 

declaratii că pentru copilul identificat cu CNP_____________________________________ 

s-a depus doar prezenta cerere,în vederea acordării stimulentului financiar pentriu nou-născuți 

Persoana îndreptățită se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și locuieste împreună cu 

acesta, copilul nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori organism privat 

autorizat sau serviciu public.  

 

Data______________________  

 

 

 

Semnatura_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

JUDETUL  NEAMȚ 

COMUNA  BÂRA  

CONSILIUL LOCAL 

 Nr. 189 din 17.01.2021  

 

                                                          REFERAT DE APROBARE 

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți 

 

                      Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, autoritățile 

administrației publice locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea efectelor temporarre ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea 

sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.  

În comuna Bâra, datorită menținerii unor valori scăzute ale ratei natalității, precum și datorită 

înaintării în vârstă a generațiilor , structura pe grupe mare de vârstă a populației va continua să 

se modifice, în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și 

ponderii populației vârstnice. Astfel, dat fiind faptul că rata natalității este în descreștere, 

propunem acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru copiii nou născuți, astfel încât 

autoritatea locală să ajute familiile respective.  

În urma situațiilor furnizate de Compartimentul de asistență socială, s-a constat că la nivelul 

anului 2020 s-au înregistrat un număr de ___ nou născuți în comuna Bâra iar în anul 2021 un 

număr de __ nou născuți.  

Prin urmare, propunem aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea unui stimulent 

financiar pentru nou născuți. 

 

                                             PRIMAR, 

                                           PETRARU DĂNUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

Nr.176 din  14.01.2022 

 

 

R A P O R T   DE   S P E C I A L I T A T E  

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți 

 

 În conformitate cu prevederile Codului Civil,statul,prin autoritățile publice,respectă și 

ocrotește viața intimă,familială și privată fiind obligat să sprijine,prin măsuri economice și 

sociale dezvoltarea și consolidarea familiei. 

             Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011 autoritățile administrației 

publice locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea,limitarea sau înlăturarea efectelor 

temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 

socială a persoanei, familiei,grupurilor ori comunităților.  

              Statul, prin autoritățile publice locale,își asumă responsabilitatea de realizare a 

măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și 

serviciile sociale, măsuri ce vizează dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și 

implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate prin crearea de oportunități egale 

și,prin acordarea de beneficii de asistență socială și servicii sociale adecvate. 

              Totodată,sistemul național de asistență socială se întemeiază pe valori și principii 

generale potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final creșterea calității 

vieții persoanei și întărirea nucleului familial. 

              Conform datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică în perioada 

2020-2021 numărul nou-născuților vii,ai căror părinți au rezidență pe raza comunei Bâra a 

scăzut,astfel că,în anul 2020 s-au înregistrat....copii iar în anul 2021 s-au înregistrat.....copii. 

În comuna Bâra, datorită menținerii unor valori scăzute ale ratei natalității, precum și datorită 

înaintării în vârstă a generațiilor , structura pe grupe mari de vârstă a populației va continua să 

se modifice, în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și 

ponderii populației vârstnice. Astfel, dat fiind faptul că rata natalității este în descreștere, 

propunem acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru copiii nou născuți. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, consider necesară, legală și oportună inițierea 

unui proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți şi 

adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 
 

                                                         Inspector principal, 

                                                     ENĂȘOAIE SABINA-RAMONA 
 

 

 

 

 
 


