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HOTĂRÂREA NR. 1 

 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 27.01.2022,  

 

 

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. 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 aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, biroului financiar și primarului comunei Nicșeni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      PÎRLOG RODICA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 8 voturi pentru 8 voturi împotrivă ___ abţineri ___ 


