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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL                        

 
H O T Ă R Â R E A  NR. 12 

 
 Privind:   aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru copii 

nou-născuți, acordat părinților 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 la care participă un număr de 10 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie, lipsind doamna Roșianu Natalia; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
243/25.01.2023, raportul compartimentului de specialitate, referatul secretarului 
general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 244/25.01.2023 privind acordarea unui 
stimulent financiar pentru copii nou-născuți, acordat mamelor, având în vedere 
rata natalității care este scăzută precum și datorită înaintării în vârstă a 
generațiilor și luând în considerare multiplele cheltuieli pe care o familie trebuie să 
le realizeze impune dezvoltare unor servicii sociale care să stimuleze natalitatea, 
cu respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;   
 Văzând avizele înregistrate la nr. 12/31.01.2023 al comisiilor de  specialitate 
din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre;   
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul UAT Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 258 alin (3) și art. 263, art. 487 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, r1, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (2), art. 5 lit.m), n), art. 7, art. 9 alin. (1) lit. 
(b), alin. (2), art. 11 alin (1) lit. b), art. 12 lit d), art. 15 alin (3), art. 66 alin. (4) și 
art. 68 din L. nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 2, art. 9 alin (2), art. 36 alin (2) din L. Nr. 272/2004, r1,  privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului;  art. 4, art. 5, art. 19-20 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, HG. nr. 440/2022 pentru aprobarea 
Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru 
perioada 2022-2027, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în 
administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția 
României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 
r1 privind Codul Civil; 
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 În temeiul art. 129 alin (1), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 
133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin 3 lit. b), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. 
(3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 7 
voturi pentru și 3 voturi împotrivă, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E  
 
 Art. 1.(1). Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 
2500 pentru copii nou-născuți, care se acordă mamelor acestora.  
 (2). Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut 
începând cu data de 01.01.2023 
 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 Roșiile, după caz 
împuternicit, după modelul tip Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta, însoțită de următoarele documente:  
- copie carte de identitate părinți/părinte, 
- copie după certificatul de naștere al copilului; 
 - 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 6 luni de la data nașterii. 
 (4). Pentru a beneficia de acest drept cel putin unul din părinţi trebuie sa 
aibe domiciliul stabilit în comuna Roșiile înainte de data naşterii copilului, cu cel 
puțin 1 an de zile. 
 (5). Dosarul cu acte este acceptat doar daca este complet. 
 Art. 3. Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local al comunei 
Roșiile, județul Vâlcea și va fi ridicată de la casieria Primăriei Comunei Roșiile, 
personal sau prin împuternicit cu procură specială sau, după caz, prin virament 
bancar.   
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite prin compartimentele de specialitate asistență socială și financiar – 
contabil al primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru 
ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general al UATC Roșiile, judeţul Vâlcea. 

Roșiile, 31.01.2023 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                          Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI NOU-NASCUT 
 
 
  Subsemnatul(a) ___________________________________, dimiciliat in 
_____________________, sat/str.______________________________, nr.____, 
bloc______, sc._____, ap.____ _, telefon_______________, posesor al B.I./C.I. 
Seria_______, nr.___________, cod numeric personal ____________________, 
eliberat de _______________, la data de ________________, va rog sa imi 
aprobati acordarea stimulentului pentru nou-nascut.  
 
 Copilul a fost inregistrat in registrul starii civile ___________________, sub 
numele de _______________________________C.N.P. ___________________, 
cu certificatul de nastere seria _________, nr. _______________.  
 
 Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile art. 326 din Codul penal 
privind infractiunea de fals in declaratii ca, pentru copilul identificat mai sus s-a 
depus doar prezenta cerere, in vederea acordarii stimulentului pentru nou-nascut. 
 Persoana indreptatita se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si locuieste 
impreuna cu acesta, copilul nefiind incredintat sau dat in plasament unei alte 
persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public. 
 
Atașez alăturat: 

- Actul de identitate al solicitantului; 
- Actele de identitate ale părinților nou-născutului; 
- copie după certificatul de naștere al copilului  

 
 Mentionez ca doresc ca suma de bani:  
□ sa fie virata in contul bancar conform extras cont 
______________________________________  
□ sa fie ridicata de la casierie de titularul cererii  
 
 
 Data ______________       SEMNATURA, 
 
 
 

Roșiile, 31.01.2023 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                          Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
     

Anexa nr 1 la H.C.L. Roşiile 

nr. 12 / 31.01.2023 


		2023-02-06T18:26:32+0200
	Catalin-Constantin Avram




