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    Comuna Păuşeşti  

    Consiliul local 
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE    NR. 46 

Privind : acordare stimulent financiar pentru nou-născuți 
 

 

        Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de , la care participă un număr de …. consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

       Văzând că prin H.C.L. nr.23/2022, domnul consilier Goran Gheorghe a fost 

ales preşedinte de şedinţă; 

Ţinând cont de HCL nr.9/11.02.2022,  privind aprobarea bugetului local pe 

anul 2022; 

        Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre; 

          - referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.4408/27.06.2022 prin 

care se propune acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;               
      - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr. 4409/27.06.2022;  

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei şi înregistrat sub nr.4893/22.07.2022; 

          - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

înregistrate sub nr. ; 

 Văzând că s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare 

a proiectelor actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, proces verbal nr.4410/27.06.2022; 

      În conformitate cu prevederile art.2, art.9 alin.(2) și art.36, alin.(2) din 

Legea nr. 272/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

art.2 alin.(1), art.3 alin.(1), alin.(2) și art.5, lit.(m) din Legea asistenței sociale 

nr.292/2011,  cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.287/2009, 

republicata, privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3),lit. a) art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

       Art.1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar, în cuantum de 1500 lei 

pentru fiecare copil nou-născut. 



      Art.2. Se aprobă Metodologia de acordare a stimulentului prevăzut la art.1, 

conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

     Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Păuşeşti prin compartimentele de specialitate.  

     Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare 

își încetează valabilitatea. 

     Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica  Instituţiei Prefectului - judeţul 

Vâlcea, primarului comunei Păuşeşti şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin  

afișare.                                   

                                                                                           

                                                                                        

                     Iniţiator: 

                      Primar,                                            Contrasemnează  pentru legalitate 

                Cătălin Avan                                                       Secretar general, 

                                                                                              Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păuşeşti, 22.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Județul Vâlcea                                               Anexă la P.H.C.L. nr.46/22.07.2022 

Primăria comunei Păușești 

 

 

METODOLOGIE DE ACORDARE A STIMULENTULUI FINANCIAR 

PENTRU COPIII NOU-NASCUTI 

 

Prezenta metodologie reglementeaza acordarea unui stimulent financiar 

pentru copiii nou-nascuti si are la baza prevederile Legii asistentei sociale 

nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.287/2009, 

republicata, privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare. 

I. Scop 

Scopul acordarii stimulentului financiar este de a oferi un sprijin familiilor 

cu domiciliul stabil pe raza comunei Pausesti, pentru îngrijirea, creșterea, 

dezvoltarea armonioasa a copiilor si pentru a încuraja creșterea natalitatii. 

 

II. Criterii de eligibilitate 

 Beneficiarii prezentei metodologii sunt parintii/parintele 

copilului/copiilor nou-nascuti cu domiciliul stabil pe raza administrativ-

teritoriala a comunei Pausesti. 

  Pentru a beneficia de stimulentul financiar, beneficiarii trebuie sa 

indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

 Cel putin unul din parintii nou-nascutului sa aibă domiciliul stabil si sa 

fi locuit pe raza comunei Pausesti cu cel putin 1 an înainte de data 

nașterii copilului; 

 Sa depună cererea în termen de 60 zile de la externare; 

 Solicitantul nu are datorii restante la bugetul local; 

 Să declare pe propria raspundere ca va mentine domiciliul copilului în 

comuna Pausesti cel putin 7 ani si ca îl va înscrie la Gradinita din 

comuna Pausesti. 

 

III.  Modalitatea de solutionare a cererilor de acordare a stimulentului 

financiar pentru copiii nou-nascuti din comuna Pausesti. 

 

Stimulentul financiar se acordă pe bază de cerere si documente doveditoare 

care atesta îndeplinirea condițiilor prevazute de prezenta metodologie. 

 



Acte necesare: 

 Cerere – declaratie pe propia raspundere pentru acordarea unor drepturi 

de asistenta sociala, prevazuta in Anexa  la prezenta Metodologie; 

 Actul/actele de identitate ale parintelui/parintilor (copie si originalul 

pentru verificarea conformitatii); 

 Certificatul de nastere al copilului nou-nascut(copie si originalul pentru 

verificarea conformitatii); 

 Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, dupa caz. 

 

IV. Etapele analizarii dosarului 

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atesta 

eligibilitatea la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  comunei Pausesti. 

Verificarea cererilor însotite de documente justificative se analizeaza în 

ordinea înregistrarii acestora. 

Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza în baza 

documentelor depuse de solicitant.  

V. Acordarea dreptului la stimulentul financiar pentru copii nou-nascuti 

(1) Dreptul la stimulentul financiar se aprobă de primar, dupa verificarea 

de către Compartimentul de asistenta sociala a îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate si se acorda începand cu luna urmatoare depunerii cererii. 

(2) Aprobarea dreptului se realizeaza în termen de maximum 30 de zile de 

la depunerea cererii. 

(3) Suma acordată cu titlu de stimulent financiar pentru copiii nou-nascuti 

se va plati prin transfer bancar sau prin casierie, în functie de optiunea 

solicitantului. 

(4) Stimulentul financiar se acordă o singura data pentru fiecare copil nou-

nascut, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in 

bugetul local. 

 VI. Respingerea cererii privind dreptul la stimulant financiar pentru 

copiii nou-nascuti. 

Constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la stimulent 

financiar pentru copiii nou-nascuti:  

 Neîndeplinirea conditiilor de eligibilitate; 

 Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu 

sunt valabile; 

 Nu au respectat termenul de depunere a cererilor. 



Respingerea cererii privind dreptul la stimulent financiar pentru copiii nou-

nascuti se realizeaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii. 

 

VII. Dispozitii finale  

 În cazul în care se constată faptul că sumele acordate ca stimulent financiar 

pentru copiii nou-nascuti au fost acordate in mod necuvenit sau ca solicitantii nu 

au respectat conditiile cerute, acestea vor fi recuperate, in conditiile legii, de la 

titularul dreptului, în termenul general de prescriptie prevazut de Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. 

 

                          Primar,                                                               Consilier, 

               Cătălin Avan,                                                    Cristina Tudora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 



                                                                                                 ANEXA  

                                                    la Metodologia privind acordarea  stimulentului financiar 

                                                                           pentru copiii nou-nascuti 

 

 

CERERE 

Pentru acordarea stimulentului pentru nou-nascut 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata_________________________________________, cu domiciliul in  

_________________________________________________________________, nr._____, telefon 

____________________, posesor al B.I./C.I. seria ___, nr._______, 

CNP_______________________________,va rog sa imi aprobati acordarea stimulentului pentru 

copilul nou-nascut______________________________________, 

CNP__________________________________, 

 Declar pe propia raspundere, sub sanctiunile art.326 din codul penal privind infractiunea de fals 

in declaratii ca s-a depus doar prezenta cerere, in vederea acordarii stimulentului pentru nou-nascut, 

respectiv ca situatia personala ce rezulta din documentele justificative este cea reala. 

 Totodata, declar ca eu si sotul/sotia ________________________________, ne ocupam de 

cresterea si ingrijirea copilului _____________________________________________, ca vom 

mentine domiciliul copilului minim 7 ani pe raza comunei Pausesti si ca il vom inscrie la Gradinita 

Pausesti. 

 Mentionez ca doresc ca suma de bani : 

- sa fie virata in contul bancar________________________________________ 

- sa fie ridicata de la casierie de titularul cererii in baza B.I./C.I. seria____ nr._________. 

 

 

Data,          Semnatura, 

 

 

 

Declaratie, 

 

 Subsemnatul(a)________________/_____________________ prin prezenta declar ca am fost 

informat ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor 

legale ale instituitei. Am luat la cunostiinta ca informatiile din cererea depusa si actele anexate la 

aceasta, vor fi prelucrate de Primaria comunei Pausesti cu respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 

 

 

Data,          Semnatura, 

 

 

 



 


