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HOTĂRÂREA NR. 2 

 privind acordarea unui stimulent financiar la constituirea familiei 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 27.01.2022,  

 

 

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. 

 

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 ___ 


