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A N U N Ţ 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act 

normativ: 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi  

 

Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat: 

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro  secţiunea Transparenţă 

decizională 

- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj); 

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul 

comunei Oţeleni. 

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data 

afişării şi până la data de 29.09.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite: 

- prin fax la numărul 0232/718.246 

- prin email la adresa: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat 

Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi  

- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, 

- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 

expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a 

definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni; 

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert, 

consilier cu atribuții de secretar de comună. 

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), 

http://www.primariaoteleni.ro/
mailto:primariaotelenioteleni@yahoo.ro


dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică. 

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi 

observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul de hotărâre 

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi” 

 

 

Pentru secretarul comunei, 

Benchea Robert 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 5072  din 25.08.2017 

Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou – născuţi  

Având în vedere: 

- Nota de fundamentare nr. 5071 din 25.08.2017 privitor la acordarea unui stimulent 

financiar pentru nou – nascuţi; 

- Raportul compartimentului de asistenţă socială nr. ................ din .................. cu 

privire la acordarea unui stimulent financiar pentru nou – nascuţi; 

- Raportul de avizare  al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local Oţeleni, 

înregistrat la nr..........din............................  

- Raportul de avizare  al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local înregistrat la 

nr..........din ........................., 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului Local Oţeleni, înregistrat la nr. 

..........din ............................. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 258, alin. (3), art. 263 şi art. 487 din Codul Civil; 

- Art. 2 alin. (1), art. 3 alin.(1) – alin. (2) şi art. 5 lit. „m” din  Legea 292/2011 privind 

asistenţa socială; 

- Art. 2, art. 9 alin. (2) şi art. 36 alin. (2) din Legea 272/2004 actualizată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului; 

- Art. 7 alin. (2) din legea 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională; 

- art. 36, ali. 1, coroborat cu art. 45, alin. (2) și (6), precum și ale art. 115, alin. (1) lit. “b” din 

Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

PROPUN: 

Art.1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, în cuantum de 1500 lei 

net pentru primul născut, 2000 lei net pentru al doilea nou-născut și 2500 începând cu al treilea, 

nou-născut. 

Art.2. Acordarea stimulentului se va face conform regulamentului prevăzut în anexa nr. 1, care 

este parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3. Această hotărâre va intra în vigoare începând cu 01.01.2018. 

Art.4. Primarul va lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul comunei Oțeleni va comunica un exemplar după hotărâre Primarului comunei 

Oțeleni, județul Iași, un exemplar Compartimentului financiar-contabil, un exemplar Instituției 

Prefectului Județul Iași, și o va afișa la sediul instituției. 

   

INIȚIATOR  

CONSILIER LOCAL  

BENCHEA ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 1  la  H.C.L nr............din...................... 

REGULAMENT 

PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU NOU-NĂSCUŢI 

 

Art.1. Beneficiarii prezentei hotărâri sunt părinţii/părintele copilului/copiilor nou-născuţi, 

cu domiciliul pe raza comunei Oţeleni. 

Art.2. Acordarea stimulentului se va face în baza  cererii şi documentelor doveditoare, 

obligatorii depuse la Compartimentul de asistenţă socială. 

Art.3. Angajaţii Compartimentului de asistenţă socială vor înregistra doar cererile care 

sunt însoţite de toate documentele justificative, în urma verificării integrităţii şi valabilităţii 

informaţiilor. 

Art.4. Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-născut va fi însoţită de 

următoarele acte: 

- Actul de identitate al unuia dintre părinţi (original sau  copie); 

- Certificatul de naştere al copilului (original sau  copie); 

- Cerere tipizată, conform anexei ; 

- Biletul de ieşire din spital/ certificat medical constatator al naşterii emis de către 

unitatea sanitară; 

- Extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz. 

Art.5. Stimulentul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare  nou-născut, pe bază 

de cerere, cu respectarea următoarelor condiţii: 

- Cel puţin un părinte are domiciliul pe raza comunei Oţeleni; 

- Naşterea  s-a înregistrat într-o maternitate din România; 

- Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet; 

- Termenul de depunere a dosarului este de 45 de zile dela data naşterii copilului. 

Art.6. Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:  

- Nu îndeplinesc criteriile de  eligabilitate  stabilite prin prezentul regulament; 

- Dosarul depus este incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile; 

- Nu au respectat termenul de depunere a cererilor, 

Art.7.   Stimulentul financiar pentru noul-născut se v-a acorda în cuantum total în termen 

de 30  de zile de la depunerea cererii sau lunar în 10 rate în cuantum de 100 lei, în raport 

de posibilitățile bugetare. 

 



Art.8. Modelul de cerere este următorul: 

 

                                                                 CERERE   

                   PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI NOU+NASCUT 

          Susemnatul(a)_____________________________________________________ 

domiciliat în comuna Oţeleni, sat____________, nr.______, telefon_________________, 

posesor al B.I./C.I. seria ______, nr_________, elibera de SCLEP________________________, 

la data de _______________, CNP:_______________________va rog să-mi aprobaţi acordarea 

stimulentului nou-născut. 

              Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile al localităţii____________________ 

sub numele de  ___________________________, CNP: ______________________________,  

cu certificatul de naştere seria____________, nr.____________.  

            Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea art.326 din Codul penal privind infracţiunea 

de fals în declaraţii că, pentru copilul identificat cu CNP:____________________, s-a depus 

doar prezenta cerere, în vederea acordării stimulentului pentru nou-născut. 

            Persoana îndreptăţită se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului locuieşte împreună cu 

acesta, copilul nefiind încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism 

privat autorizat sau serviciu public. 

  Menționez că doresc ca suma de bani :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Să fie virată în contul bancar ____________________________________________;                                   

Să fie ridicată de la caserie de titularul cerereii. 

 

Data_________________ 

                                                                                        Semnătura_________________ 

 

 

INIȚIATOR 

CONSILIER LOCAL  

BENCHEA ROBERT 

 

 



COMUNA OŢELENI 

NR.5071 din 25.08.2017 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la proiectul privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi. 

         În conformitate cu prevederile Codul Civil , statul, prin autorităţile publice, respectă şi 

ocroteşte , familia, viaţa intimă şi privată fiind obligat să sprijine, prin măsuri economice şi 

sociale dezvoltarea şi consolidarea familiei.  

         Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr.292/2001, autorităţile administraţiei publice 

locale sunt obligate să intervină pentru prevenirea , limitarea sau înlăturarea efectelor temporare 

ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei , 

familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

         Sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe valori şi principii generale printre 

care şi activizarea , potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final creşterea 

calităţii vieţii personale şi întărirea nucleului familiei. Dată fiind această situaţie , părinţii trebuie 

sprijiniţi de către stat în îngrijirea , creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului în cadrul 

familiei. 

        Reducerea continuă a natalităţii, în paralel cu o creştere constantă a numărului vârstnicilor 

va determina schimbarea echilibrului între generaţii , cu consecinţe majore asupra dezvoltării 

socio-economice viitoare prin reducerea progresivă a disponibilităţii privind resursele umane. 

         Ţinând cont de multiplele cheltuieli pe care o familie tânără trebuie să le realizeze odată cu 

venirea pe lumea a unui nou născut, propun acordarea unui stimulent financiar pentru nou-

născuţi în cuantum de 1500 lei net pentru primul născut , 2000 lei net pentru al doilea nou-

născut, 2500 lei net  pentru al treilea nou-născut. 

Având în vedere informațiile statistice de la medicii de familie din comuna Oțeleni unde numărul 

de copii înscriși pe raza comunii sunt : în 2013-17 copii, 2014- 9, 2015-12, 2016- 9 și 2017-8 

copii. 

       Ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre este în corcodanţă cu prevederile legale în 

vigoare precum şi ca acesta va contribui semnificativ la creşterea natalităţii la nivelul comunei 

Oţeleni , supun Consiliului Local al Comunei Oţeleni , spre analiză, proiectul de hotărâre privind 

acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi. 

                                               

INIȚIATOR 

CONSILIER LOCAL 

BENCHEA ROBERT 


