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 H O T Ă R Â R E A  nr. 84 
 din 26 august 2022 

 Privind:  :  completarea  Anexei  la  HCL  nr.  22/31.03.2021  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 : 1513/30.06.2022; 

 Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă extraordinară, în data de 26.08.2022; 
 Având în vedere : 

 - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrată sub nr. 1514/30.06.2022; 
 - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,   înregistrat sub nr. 1515/30.06.2022; 
 - HCL nr. 22/31.03.2021 Privind: acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut 
 -  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; 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art.1  Se  aprobă  completarea  Anexei  la  HCL  nr.  22/31.03.2021  Privind:  acordarea  unui  stimulent  financiar 
 pentru  fiecare  copil  nou  născut  la  punctul  III  –Condiții  de  acordare,  aliniatul  3  se  completează  și  va  avea 
 următorul  continut:  ,,Termenul  maxim  pentru  depunerea  dosarului  este  de  6  (  șase)  luni  de  la  nașterea  
 copilului,  transcrierea  certificatului  la  copilul  născut  în  altă  țară  sau  de  la  adopția  ramasă  definitivă  și 
 irevocabilă”. 
 Art. 2 Sumele vor fi acordate din bugetul propriu al comunei Valea Mărului. 
 Art.3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse  la îndeplinire prin grija Primarului comunei Valea Mărului. 
 Art.4  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,                                                                                        Contrasemnează, 

 Marin Gigel 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 
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