ROMANIA
Judetul GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel. :0236863444
Tel/fax : 0236863400/0336432402
valea_marului@gl.e-adm.ro

H O T Ă R Â R E A nr. 22
din 31.03.2021
Privind: : acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut
Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 736/26.03.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, online-audio,
în data de 31.03.2021;
Având in vedere :
- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrată sub nr. 737/26.03.2021;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.
738/26.03.2021;
- prevederile art. 2, art.9, alin.(2) si art.36, alin.(2) din Legea nr. 272/2004, actualizata privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 2, alin.(1) al.1, art.3, alin.(1) si alin.(2) si art. 5 lit. m) din Legea asistentei sociale nr.
292/2011 ;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 154, alin.(1) si art. 155, alin.(1) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/
2019 privind Codul administrative;
In temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit.a) şi art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanta de Urgenţă
aGuvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ ŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut, începand cu
anul 2021 astfel :-1000 lei pentru primul copil nou născut,
-2000 lei pentru al doilea copil nou născut,
-3000 lei pentru al treilea copil nou născut,
-4000 lei pentru al patrulea copil nou născut,
-5000 lei pentru al cincilea și peste al cincilea copil nou născut.
Art. 2 Se aprobă Metodologia de acordare a stimulentului prevăzut la art. 1, conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Sumele vor fi acordate din bugetul propriu al comunei Valea Mărului.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija Primarului comunei
Valea Mărului.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija secretarului comunei :
Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe
pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro
Preşedinte de şedinţă,
Chifan Nicoleta-Carmen

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

Anexa la HCL nr.

/31.03.2021

METODOLOGIE
PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU COPIL NOUNASCUT/ADOPTAT

Prezenta metodologie are la baza prevederile Legii asistentei sociale nr.
292/2011 si ale Legii nr.272/2004, actualizata, privind protecția și promovarea
drepturilor copilului.
I.
TIPUL DE BENEFICIARI
Beneficiarii prezentei metodologii sunt parinții/parintele fiecărui copil nou născut
sau adoptat, începand cu anul 2021( după aprobarea bugetului local), care au
domiciliul pe raza administrativă a comunei Valea Mărului.
II.
DEPUNEREA CERERII SI DOCUMENTELE OBLIGATORII
Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-nascuți/ adoptați se va depune
la Primaria comunei Valea Mărului,compartiment asistență socială, împreună cu
actele doveditoare :
-Actele de identitate ale parinților (original și copie )
-Certificatul de naștere al copilului (original și copie )
-Sentință civilă definitivă și irevocabilă privind adopția (original și copie )
- Extras de cont bancar.
III.
CONDITII DE ACORDARE
- Se acordă o singură dată pentru fiecare copil nou născut/adoptat, pe baza de
cerere;
- Pentru a beneficia de acest drept cel puțin unul din părinţi trebuie sa aibe
domiciliul stabilit in comuna Valea Mărului înainte de data naşterii copilului.
-Termenul maxim pentru depunerea dosarului este de 6 ( șase) luni de la nașterea
copilului /adopția ramasă definitivă și irevocabilă.
- Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii către bugetul
local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală
pentru persoane fizice;
-Dosarul cu acte este acceptat doar dacă este complet.

