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Nr. 64/15.12.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

 

 

Întrunit în şedinţa _____ din ___________,  

 

 

urmare a raportului de specialitate nr. 6086/15.12.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 6087/15.12.2021, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2, art. 258 alin 3, art. 263 Cod Civil, art. 2 alin. 

1, art. 3 alin. 1 și 2, art. 5 lit. m, art. 12 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, art. 2 din 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 5 pct. 10.j), art. 84, 

art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 14 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 

121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, în cuantum de 

500 lei/nou-născut, destinat nevoilor de creștere și îngrijire a copilului în primele luni de viață. 

(2) Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut începând cu data de 

01.01.2022. 

(3) Finanțarea stimulentului se asigură din bugetul local al comunei Nicșeni. 

Art. 2 (1) Cererea pentru acordarea stimulentului se depune pentru fiecare nou-născut la 

compartimentul asistență socială de către părinții/părintele care au/are domiciliul pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Nicșeni, însoțită de următoarele documente: 

- copie buletin/carte de identitate părinți/părinte, 

- copie după certificatul de naștere al copilului/certificat medical constatator/actele 

doveditoare ale adopției  

- extras de cont al părintelui care optează pentru plata stimulentului prin virament bancar. 

(2) La depunerea cererii, solicitantul este obligat să prezinte actul de identitate și 

certificatul de naștere al copilului, ambele în original. 

(3) Cererea pentru acordarea stimulentului se depune împreună cu documentele enumerate 

la alin. 1 în termen de 1 an de la data nașterii copilului. 
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Art. 3 Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii către bugetul local. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică și se va comunica Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

Iniţiator           Avizat pentru legalitate 

Primar             Secretar general al comunei 

Bulboacă Victor-Claudiu                   Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 
NR. 6087/15.12.2021 

REFERAT DE APROBARE  

 

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

 

Domnilor consilieri, 

 

În vederea desfășurării ședințelor și realizării atribuțiilor conferite prin OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul local al comunei Nicșeni asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecția copilului 

și a familiei (art. 129 alin. 7 lit. b). 

În conformitate cu art. 2 alin. 1 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială 

„sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin 

care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 

societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 

permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunităţilor”. 

Conform art. 3 alin. 1 din același act normativ „responsabilitatea privind dezvoltarea 

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de 

dificultate revine fiecărei persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervenind 

prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială 

şi servicii sociale adecvate”. Conform art. 5 lit. m „măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv 

final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii 

persoanei, şi întărirea nucleului familial”. 

Este de notorietate faptul că migrația s-a dublat în ultimul deceniu. România are printre 

cele mai mari diaspore din lume. În acest context, autoritățile administrației publice locale din 

România au conștientizat importanța promovării creșterii demografice a populației tinere la 

nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.  

Totodată, ținând cont de principiul interesului superior al copilului, care se circumscrie 

dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa 

de familie, și luând în considerare faptul că familia are dreptul la ocrotire din partea societății și 

a statului, autoritățile administrației publice încearcă să identifice permanent soluții pentru 

încurajarea natalității și susținerea familiilor.  

În comuna Nicșeni, 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. 

Dat fiind faptul că rata natalității este în descreștere și multe familii din mediul rural se 

confruntă cu probleme financiare, analizând exemplele de bună practică ale altor autorități de pe 

teritoriul României și constatând efectele pozitive ale acestora asupra familiilor, propun spre 

dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru 

nou-născuți în forma prezentată. 

 

 

Inițiator 

Primar, Bulboacă Victor-Claudiu 
ROMÂNIA 
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JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 
Nr. 6098/15.12.2021 

 

 

ANUNŢ 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică și art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, secretarul general al comunei Nicșeni, în vederea consultării 

cetățenilor, aduce la cunoștința publică următorul 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

 

 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre 

până la data de 17.01.2022, ora 11.00, în atenția secretarului general 

al comunei, la sediul primăriei comunei Nicșeni, strada Principală, nr. 

56, sau la adresa de e-mail primaria_nicseni@yahoo.com. 

 

 

Secretar general al comunei 

Diac-Milatinovici Lucian 
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