
ROMAN IA
«JUDEŢUL. BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL
Strada Republicii, Nr. 3. 5 0 5 2 0 0 , Tel: 0 04 0 26 8  211 313, F a x : 0 0 4 0  2 6 8  213 

W e b : w w w .p rim a ria -fa g a ra s .ro , Em ail: secre ta ria t@ p rim a ria -fa ga ra s.ro

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.__
din data de_________ 2019

- privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit in şedinţa

Văzând Referatul nr. 3207/13.12.2018 prin care se propune acordarea unui stimulent 
financiar pentru nou-născuţi,

Având in vedere prevederile :
- art. 258, alin. (3), art. 263 şi art. 487 din Codul Civil;
- art. 2, alin. (1), art.3, alin. (1) - alin. (2)şi art. 5, Ut. m) din Legea nr. 292/2011 privind 

asistenţa socială;
- art. 2, art.9, alin.(2)şi art. 36, alin. (2) din Legea nr. 272/2004, actualizată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- ART. 1 pct. 10 lit. a) din Hotărârea nr. 449/2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul de 
indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor;

- ART. 1 pct. 3 din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul de indemnizaţie 
lunară pentru creşterea copiilor;

-art 167 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala
- Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi pct. 5 şi art. 45 

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt 1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi, în cuantum 
de lei net/nou-născut, începând cu luna ianuarie 2019, persoanelor care fac dovada 
realizării de venituri în ultimele 12 luni în ultimii 2 ani.

Art.2. Sumele vor face obiectul unei proceduri de lucru a Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Făgăraş, conform Metodologiei prevăzută în anexa 1, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Stimulentele financiare nu se acorda beneficiarilor care au datorii neesalonate 
către bugetul local.

Art.4. La solicitarea beneficiarilor stimulentul financiar va f i  compensat cu obligaţii 
fiscale viitoare, beneficiarii dându-şi acordul scris in acest sens.
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Art. 5. Prezenta va intra în vigoare după aprobarea Bugetului Local pe anul 2019.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul Municipiului Făgăraş şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Făgăraş 
Direcţia Buget finanţe si Serviciul Venituri bugetare

Hotărârea s-a adoptat c u__ voturi pentru.
Consilieri in funcţie -19  
Consilieri prezenţi -

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar şedinţă 
lex. Colecţie 
lex. Prefectură 
lex. Primar 
lex. Secretar 
lex. Afişare

- lex. Comp. Evenimente publice, informare cetăţeni şi registratură
- lex. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Făgăraş

-1  ex Direcţia Buget finanţe 

-1 ex Serviciul Venituri bugetare

Iniţiator,
Primar,

Vizat pentru legalitate, 
Secretarul Municipiului,

GHEORGHE SUCACIU

Cod: F-17
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TVr. 3207 din 13.12.2018

REPARTIZAT PENTRU A VIZARE SECRETARUL MUNICIPIULUI
LA COM ISIA ................................ FĂGĂRAŞ

R E F E R A T

LA PROIECTUL D E H O TĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

- privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi

In conformitate cu prevederile Codului Civil, statul, prin autorităţile publice, 
respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată fiin d  obligat să sprijine, prin măsuri 
economice şi sociale dezvoltarea şi consolidarea familiei.

Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, autorităţile 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, grupurilor ori comunităţilor.

Statul, prin autorităţile administraţiei publice locale, îşi asumă responsabilitatea de 
realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de 
asistenţă socială şi serviciilor sociale, măsuri ce vizează dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate prin 
crearea de opurtunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă 
socială şi servicii sociale adecvate.

Totodată, sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe valori şi principii 
generale printre care şi activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca 
obiectiv fina l creşterea calităţii vieţii persoanei şi întărirea nucleului familial.

Conform datelor existente la D.A.S. Făgăraş, în perioada 2015-2018, numărul nou- 
născuţilor vii, ai căror părinţi au rezidenţa pe raza Municipiului Făgăraş şi au realizat 
venituri în ultimele 12 luni din ultimi 2 ani, se prezintă astfel: în anul 2015 s-au înregistrat 
167 copii, în anul 2016 - 226 copii, în anul 2017- 207 copii, iar în anul 2018 -179 copii.

In condiţiile în care datele Eurostat bazate pe recensământul din 2011 arată că 
România se află printre primele 5 state din 28 în care declinul demografic este cauzat atât 
de sporul natural negativ, cât şi de migraţia netă cu valori negative, se impune dezvoltarea 
unor servicii sociale care să stimuleze natalitatea cu respectarea şi promovarea cu prioritate 
a interesului superior al copilului.



ANEXA 1 la HCL nr.

METODOLOGIE PRIVIND A CORDAREA STIMULENTUL UI FINANCIAR
PENTR U NOU-NĂSCUŢI

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, 
ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi 
ale Strategiei Naţionale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020.

I. Tipul de beneficiari
Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinţii/părintele copilului/copiilor nou- 

născut/ţi cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a Municipiului 
Făgăraş, iar naşterea să fie înregistrată în maternitatea Spitalului “Aurel Tulbure ” din 
Făgăraş sau în cadrul unităţilor sanitare cu paturi de la nivelul judeţului Braşov.

II. Depunerea cererii şi documentelor obligatorii
Cererea privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut se va depune la 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Făgăraş, împreună cu documentele justificative.

Acte necesare
• Cerere tipizată, conform ANEXEI 2;
• Actul de identitate al părinţilor din certificatul de naştere al copilului, iar in cazul 

familiilor monoparentale a părintelui sau hotararea jedecatoreasca de încredinţare 
eventual sau ancheta sociala în cazul părinţilor despărţiţi in fapt (original şi copie);

• Certificatul de naştere al copilului (original şi copie);
• Biletul de ieşire din spital/certificat medical constatator al naşterii emis de către 

unitatea sanitară;
• Adeverinţă de locul de muncă al solicitantului din care să reiasă că a realizat 

venituri în ultimele 12 luni din ultimi 2 ani;
• Certificat fiscal emis de Serviciul de Venituri Bugetare pentru ambii părinţi 

/părintele deponent( la familiile monoparentale), din care reiese că solicitanţii/ solicitantul 
nu au/are datorii neeşalonate către bugetul local;

• Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar.

III. Etapele analizării dosarului
Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea 

la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Făgăraş.
Reprezentanţii D.A.S. vor înregistra doar cererile care sunt însoţite de toate 

documentele justificative, vor verifica integritatea şi valabilitatea informaţiilor.



Condiţii de acordare
• Se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere;
• Părinţii /  părintele ( monoparental) au/are domiciliul sau reşedinţa pe raza 

Municipiului Făgăraş cu cel puţin 6 luni înainte de depunere a cererii;
• Naşterea s-a înregistrat în maternitatea Spitalului “Aurel Tulbure ” din Făgăraş 

sau în cadrul unităţilor sanitare cu paturi de la nivelul judeţului Braşov;
• Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeşalonate către 

bugetul local;
• Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet;
• La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate şi 

certificatul de naştere al copilului, ambele în original;
• Termenul de depunere a dosarului este de 1 lună de la data naşterii copilului, 

termenul de punere în plată se realizează în 30 de zile de la aprobarea cereriidar nu mai 
devreme de aprobarea bugetului local.

• Certificatul fiscala eliberat de către Serviciul Venituri bugetare sa fie emis cu cel 
mult 30 zile faţă de data depunerii cererii obiect al prezentei HCL

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
a) Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;
b) Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt 

valabile;
c) Nu au respectat termenul de depunere a cererilor.
d) Au datorii la bugetul local al Municipiului Fagaras
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ANEXA 2 la HCL nr.

CERERE

PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU NOU-NĂSCUT

Sub semnatul (a).................................................................. domiciliat/ă în
Municipiul Făgăraş, str........................................................... . nr......., bloc....... sc........
ap...... , tel.......................... , posesor al B.I./B.C., seria...... . nr............. ,
C.N.P................................. .
eliberat de........................................., la data de................... , vă rog să-mi aprobaţi
acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut.

Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile................................... , sub numele
de ............................................................ , C.N.P...................................... , cu certificatul
de naştere seria............ . nr.................

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile art. 326 din Codul penal privind 
infracţiunea de fals în declaraţii că, pentru copilul identificat cu 
C.N.P.................................. .
s-a depus doar prezenta cerere, în vederea acordării stimulentului financiar pentu nou- 
născut.

Persoana îndreptăţită se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi locuieşte 
împreună cu acesta, 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:
□ să fie compensată cu obligaţiile fiscale viitoare la bugetul local al Municipiului 

Fagaras



Data. Semnătura.

DECLARAŢIE

Sub semnatul (a)................................................................... prin prezenta declar că
am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei. Am luat la cunoştinţă că informaţiile din 
cererea depusă şi din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Municipiului 
Făgăraş/D.A.S. Făgăraş cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date. Subsemnatul precizez că adresa de email personală şi 
oficială cu Primăria, respectiv D.A.S. Făgăraş este..............................................

Data........................
Semnătura.....................................



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ. 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR.___3 /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE,
Alexandruyrlorâ

SECRETAR, 
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONQMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. $  /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE,
Negrii

Cod: F-18

Ion

V



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ. 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. 3  / 22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti

Amendamente propuse:

PREŞ 
Bogdin

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18


