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Nr. 65/15.12.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind acordarea unui stimulent financiar la constituirea familiei 

 

 

 

Întrunit în şedinţa _____ din ___________,  

 

 

urmare a raportului de specialitate nr. 6099/15.12.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 6100/15.12.2021, 

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

în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea tinerilor nr. 350/2006, art. 7 alin. 2, art. 

258 alin 3 Cod Civil, art. 84, art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b și e 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 constituirea familiilor, în 

cuantum de 500 lei/familie, tinerilor care încheie căsătoria în cadrul primăriei comunei Nicșeni. 

(2) Stimulentul se acordă începând cu data de 01.01.2022. 

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

Art. 2 (1) Stimulentul se acordă familiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

- cel puțin unul din soți are domiciliul în comuna Nicșeni; 

- cel puțin unul din soți este la prima căsătorie; 

- soții să nu depășească vârsta de 35 de ani; 

- soții să nu înregistreze datorii la bugetul local; 

(2) Cererea pentru acordarea stimulentului se depune de oricare dintre soți la 

compartimentul asistență socială, însoțită de următoarele documente: 

- copie după cartea de identitate, 

- copie după certificatul de căsătorie, 

- extras de cont în cazul în care se optează pentru plata stimulentului prin virament bancar. 

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

certificatul de căsătorie, ambele în original. 
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(4) Cererea pentru acordarea stimulentului se depune împreună cu documentele enumerate 

la alin. 1 în termen de 6 luni de la data încheierii căsătoriei. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, biroului financiar 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. 6100/15.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar la constituirea familiei 

 

 

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 tineretul și serviciile sociale pentru 

protecția familiei (art. 129 alin. 7 lit. b și e). 

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”. 

Conform unui raport EUROSTAT, în România, pe de o parte, familia continuă să fie un 

element esenţial în viaţa individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere 

a unei familii şi uniunea consensuală nefiind la fel de răspândită ca în alte state membre 

(ponderea persoanelor care trăiau în uniune consensuală la momentul de referinţă al 

recensământului practic nu s-a schimbat de la recensământul din 2002 la recensământul din 

2011). Pe de altă parte, oamenii se căsătoresc la vârste mai înaintate, după ce procesul de 

instruire este complet, când sunt integraţi pe piaţa muncii şi au resursele materiale necesare 

pentru un trai decent în cuplu. Creşterea vârstei medii la prima căsătorie duce la o creştere a 

vârstei la care mamele decid să aibă un copil şi implicit la o reducere a numărului de ani în care 

este posibilă naşterea şi a altor copii, cu efecte negative asupra indicelui conjunctural al 
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fertilităţii. Tot mai mulţi copii se nasc în afara căsătoriei, ceea ce înseamnă că această decizie nu 

mai depinde atât de mult de statutul de persoană căsătorită, de opinia sau oprobriul altor 

persoane, ci este în principal determinată de alte criterii: găsirea unui partener de viaţă potrivit, 

un venit adecvat, deţinerea resurselor materiale necesare pentru creşterea şi educarea 

corespunzătoare a copiilor, circumstanţe speciale din viaţa fiecărui individ. 

(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_Romania/ro&oldid=254857). 

 

Căsătoria, un act laic, este puternic influenţată de observanţa religioasă, fiind și un act 

firesc în cadrul evoluţiei societăţii. Astfel, autoritățile administrației publice locale din România 

au conștientizat importanța promovării creșterii demografice a populației tinere la nivelul 

fiecărei unități administrativ-teritoriale.  

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 încheierii căsătoriei și susținerea familiilor.  

Dat fiind faptul că rata încheierii căsătoriilor în mediul rural este în descreștere și multe 

familii mediul rural sunt descurajate de probleme financiare pentru a lua această decizie, 

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 la constituirea familiei, în forma prezentată. 

 

 

Inițiator 

Primar, Bulboacă Victor-Claudiu 
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Nr. 6133/16.12.2021 

 

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 la constituirea familiei 

 

 

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 

 

 

 


