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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuţi 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
A vând În vedere : 

- Expunerea de motive a domnului Viceprimar Gheorghiţă Mircea prin care se 
propune acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuţi; 

- Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Ştefăneştii de Jos, 

Judeţ Ilfov; 
- Referatul compartimentului de asistentă socială şi autoritate tutelară din cadrul 

Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov 

Având În vedere prevederile: 

- Art. 258 alin. 3, art. 263 Cod civil; 
- Art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi 2, art. 5 lit. m) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa 
socială, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 20 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 7 alin. 3 Cod civil; 
- Art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂSTE: 
' 

Art.1.- Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuţi în 
cuantum de 500 lei/ nou-născut. Acest sprijin se acordă o singură dată pentru fiecare 

nou-născut. 



Art.2.- Condiţiile de acordare ale acestui sprijin financiar, sunt următoarele: 

- cerere tip, conform Anexei nr. l , parte integrată a prezentei hotărâri; 
- unul din părinţi să aibă domiciliul stabil de minim 1 (un) an, pe raza comunei 
Ştefăneştii de Jos; 
- certificat de naştere nou-născut; 

- copie a actelor de identitate ale părinţilor; 

- dosarul cu actele doveditoare este acceptat doar daca este complet; 

- termenul de depunere a dosarului este de 3 luni de la data naşterii copilului; 
Notă: Toate documentele menţionate vor fi prezentate in original şi copie, în vederea 
conformării cu originalul. 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund 
- Viceprimarul comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 

- Compartimentul de contabilitate; 

- Compartimentul asistenţă socială si autoritate tutelară. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, 
Compartimentului de contabilitate, Compartimentului asistenţă socială şi 
va fi afişată pe site-ul instituţiei, prin grija secretarului general al comunei Ştefăneştii 

de Jos. 
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cuantum de 500 lei/ nou-născut. Acest sprijin se acordă o singură dată pentru fiecare 
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Art.2.- Condiţiile de acordare ale acestui sprijin financiar, sunt următoarele: 

- cerere tip, conform Anexei nr. l, parte integrată a prezentei hotărâri; 

- unul din părinţi să aibă domiciliul stabil de minim 1 (un) an, pe raza comunei 
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Notă: Toate documentele menţionate vor fi prezentate in original şi copie, în vederea 
conformării cu originalul. 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund 

- Viceprimarul comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 
- Compartimentul de contabilitate; 
- Compartimentul asistenţă socială si autoritate tutelară. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, 
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PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

Consilieri prezenţi:_ la şedinţa extraordinară din 30.04.2020. 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie. 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
GAFTON Corina Andreea 



Anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu nr. _ __ / ____ _ 

CERERE 
PENTRU ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU NOU-NĂSCUŢI 

Subsemnatul(a) ________________________ _ 
domiciliat în comuna Ştefăneştii de Jos, str. ___________ _ _ 
nr. -------
bloc , sc. , ap. , telefon ----- ---- ---- --------

sector/judeţ _ _ __ _ 
posesor al B.I./C.I. Seria ___ , nr. _____ , cod numeric personal 

eliberat de _______ , la data de ______ , vă rog să îmi aprobaţi acordarea 
sprijinului financiar pentru nou-născutul _________ ____ _ ___ _ 
Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile (sector/judeţ) _ _ _____ , sub numele 
de ______________ C.N.P. ___________ , cu 
certificatul de 
naştere seria _______ , nr. ______ _ 
Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile art. 326 din Codul penal privind infracţiunea de 
fals în declaraţii ca, pentru copilul identificat cu C.N.P. ____ _ ___ _ 
s-a depus doar prezenta cerere, în vederea acordării sprijinului financiar pentru nou-născut. 
Declar că nou-născutul locuieşte împreună cu mine, mă ocup de creşterea si îngrijirea lui , 
copilul nefiind încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat 
autorizat sau serviciu public. 
Menţionez că doresc ca suma de bani: 
o să fie virată în contul bancar (extras de cont anexat) 

o să fie ridicată de la sediul Primăriei comunei Şteîaneştii de Jos, compartimentul Contabilitate. 

Data SEMNA TURA, ----- --



Primaiia 8m~ i Stefanestd de Jos I 1 . 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuţi 

Analizând prevederile legale în domeniul asistenţei sociale, legea asistenţei 

sociale nr. 292/2011 şi legea 272/2001 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pliind-ne pe nevoile concrete ale comunităţii localităţii Ştefăneştii de Jos 

se impun măsuri care să vină în sprijinul familiilor cu nou-născuţi, încercând în acest 

fel prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor privind excluderea socială. 

Ţinând cont de interesul superior al copilului, încercăm prin acordarea unui 

sprijin financiar să protejăm nou-născuţii de generarea problemelor rezultate ale 

marginalizării şi excluziunii sociale. 

Prin urmare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea 

unui sprijin financiar pentru nou-născuţi. 

VICEPRIMAR, 

G ŢĂMIRCEA 



RAPORT DE SPECIALITATE Pnm; ,;, "'lj'•,i Şt,i,ees, •; do J:;-/ 
Nr. BI.~. . 

Z1~ -~ -----.. Lun~ .. o,----~-]OO 

Potrivit Art. 25 8 alin. 3, Art. 263 din Codul civil ca şi ale art. 2 alin. 1, art. 3 

alin. 1 şi 2, art. 5 lit. m) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţă socială, cu 

modificările ş1 completările ulterioare, se impune intervenţia autorităţilor 

administraţiei publice locale pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 

temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 

excluderea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Având în vedere legea 272/2004, art. 2, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, care presupune ca 

orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor 

copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu 

se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului şi se 

circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru 

socioafectiv si la viata de familie. , , 

Ţinând cont de faptul că în comuna Ştefăneştii de Jos, există o rată a natalităţii 

constantă, iar o mare parte a nou-născuţilor provin din familii defavorizate este 

oportună sprijinirea acestor familii în scopul asigurării incluziunii sociale. 



REFERAT COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE 
TUTELARĂ 

Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nt. 292/2011 , autorităţile 

administraţiei publice locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea, limitarea 

sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grurpurilor ori 

comunitătilor. 
' 

În comuna Ştefăneştii de Jos, datorită menţinerii unor valori ale ratei 

natalităţii, conform cererilor de alocaţii de stat înregistrate în registrul special la 

compartimentul de asistenţă socială, în urma căruia s-a constatat ca cei mai multi 

copii provin din familii defavorizate, se consideră că este necesară sprijinirea acestor 

persoane vulnerabile , care necesită suport si masuri de protecţie socială pentru 

depăşirea unor situaţii de dificulatate, în scopul asigurării incluziunii sociale. 

Prin urmare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea 

unui sprijin financiar pentru nou-născuţi. 

INSPECTOR ASISTENŢĂ SOCIALĂ, 

SOMEŞAN AURELIA 


