
ROMANIA
JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA

HoIABABEAN8.21
privind acordoreo unui stimulent finqnciot familiilor pentru nou-ndsculi,pentru fiecore copil

nau-ndscutin onul 2022
Consiliul Local Babana, intrunit in sedinta ordinara in data de 25.03.2022

Avand in vedere I

Referaul de aprobare a primarului cLr - 1862 /76.A3.2022, prin care ne expune necesitatea
privind acordarea unui stimulent finaciar pentru familiile cu copii nou nascuti in anul 2022, ai
caror parintiau domiciiiul in comuna Babana

- Raportul de speciaiitate al Compartimentului de Asistenta Sociaia cu ff.1873 I 16.03.2022
ln baza prevederilor I

- art. 258 alin. (3), art- 263 slart. 487 din Legea nr.287/2009 drivind Codul civil, republicatd;
- art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), (2), art. 5 t'l.,,m,,, aft. 66, atin.(1), (4) si art.68, atin.(1) din Lesea

asistenleisociale nr. 292/2011, cu modific;rile Sicompletdrile ulterioare;
- art.2, art.9 alin. (2) , art.46 aitn. (3) si art.48 din Legea ff.272/2OO4 privind protecfia,i

promovarea drepturilor copilului, republicat;, cu modificdrile ti completdrile ulterioare;
- art. 129 alln.(2) lit.,,d" Sialin.(7) lit.,,b,,din Ordonanta de urgenle a Guvernului Nr. S7l2019 din 3

iulie 2019 privind Coduladministrativ, cu completarea ulterioard;
in temeiul dispozitiilor art. 139 alin.(1) ti art. 196 atin.(1) lit.,,a,,din Ordonanla de

urgenld a Guvernului N t.5l /2A19 dir 3 .Ulie 2A19 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioard; dln
3 iu ie 2019 privind Codul administrativ, cu completarea u terioare;

HOTARASTE

ART.1 5e aprob; acordarea unuistimulent financiar pentru nou-n;scu!i, in cuantum de 1OOO lei net
pentru fiecare copil nou-n;scut in anu 2022.

ART.2 Sumele vor fi acordate din bugetul local al comunei Babana , in baza dispoziliei primarului,
conform Metodologiei prevdzutd in anexa care face parte integrantS din prezenta hotdrate.

ART.3 Primarui comunei prin compartimentele Asistent; sociald siContabilitate, Financiar, lmpozite 9i
taxe, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotSreri.

ART.4 Secretarulgeneralal comuneiva asigura comunicarea prezentei hotdrari autoritdtilor, institutiilor
publice Si persoanelor interesate.
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ANEXA 1 la HCL nr. 27 /25.03.2022

METODOLOGIA
privind acordarea stimulentului financiar familiilor pentru nou-niscuti

Prezenta metodologie are la bazd prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2017, ale
Legii nr.272/2004 privind proteclia 9i promovarea drepturilor copilului 9i ale Strategiei

Nationale privind lncluziunea SocialS 9i Reducerea 55rAciei 2027-2027.

L Beneficiari
Beneficiarii prezentei metodologii sunt pdrinlii/p;rintele copilului/copiilor

nEscut/ndsculi vii cu domiciliul sau resedinla pe raza administrativ teritoriale a comunei

Babana 5i care locuiesc efectiv in comuna Babana

ll. Depunerea cererii ti documentele obligatorii
Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-n;scut se va depune, pentru

fiecare nou-nSscut la Compartimentul AsistenIS Social6, impreun; cu toate documentele
neceSare.

Acte necesare:
- Actul de identitate al unuia dintre pSrinti;

- - Certificatul de nastere al copilului;
- Certificat fiscal de la compartimentul Buget finante si executari silite care s5 ateste ca

familia nu are datorii Ia bugetul local;

- Cerere tipizatd conform anexei la prezenta metodologie;
- Extras de cont, dup; caz.

lll. Analizarea dosarului gicondilii de acordare:

Beneficiarii prezentei metodologii vor depune documentele care atestE eligibilitatea la

Compartimentul de Asistentr; socialS al Primdriei comunei Babana.

Reprezentan!ii Compartimentului Asisten!5 Social; vor inregistra doar cererile care

sunt insotite de toate documentele justificative, vor verifica integritatea ;i valabilitatea

informaliilor.
Conditii de acordare:

- stimulentul pentru nou n5scut se acordi o singuri data pentru fiecare nou-ndscut, pe bazd

de cerere si documente iustificative;



cel pulin unul dintre pErinli are domiciliul pe raza comunei Bibana;

dosarulcu actele doveditoare este acceptat numai dac; este compleU

la depunerea dosarului, beneficiarul este obligat sE prezinte actul de identitate 9i

certificatul de nagtere al copilului, am bele in original, iar copiile documentelor justificative

vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de c;tre reprezentanlii

Compartimentului Asistenle Sociale;

termenul de depunere a dosarului este de 30 de zile de la data nagterii copilului

Nu beneficiazi de prevederile prezentei metodologii, persoanele care:

nu se incadreaz6 in conditiile de eligibilitate stabilite de prezenta metodologie;

au depus un dosar incompLet sau actele care insolesc cererea nu sunt valabile isunt

expirate, nu conlin semneture sau ttampila etc.);

stimulentulfinanciar nu se acorde beneficiarilor care au datorii cEtre bugetul local. in

acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscal6 pentru persoane

fizice;

nu au respectat lermenulde depunere a cererii.

lV. Stimulentul pentru nou-n6scut se va acorda in termen de 60 de zile de la

depunerea cereriiin baza dispozitiei primarului comunei Bdbana, iar suma va fi virati in

cont bancar sau va fi ridicate de la casieria primeriei, conform opliunii solicitantului
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Anexa la Metodologia privind acordarea stimu lentului financiar pentru nou-nescu!i

CERERE

privind qcordoreq stimulentului finoncior pentu nou'ndscut

Subsemnatul(a) cu domiciliul/resedinla in

comuna BEbana, str.

posesor al B.l./C.|. seria CNP

nr. - telefon
eliberat

de la data de

v5 rog sd-mi aprobati acordarea stimulentului financiar pentru nou-nbscut. Copilul a

fost inregistrat in registrul stdrii civile din sub n umele de

la data de CNP

cu certificatul de nastere seria , nt.-
Declar pe proprie rdspundere, sub sancliunile art 326 din Codul penal privind

infractiunea de fals in declara.tii ce, pentru copilul identificat cu CNP s-

a depus doar prezenta cerere, in vederea acordErii stimulentului pentru nou-ndscut'

Persoana indrept6!iti se ocupi de cretterea si ingrijirea copilului 9i locuiette impreuni

: cu acesta, copilul nefiind incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui

organism privat autorizat sau serviciu public.

Mentionez ce doresc ca suma de banil

r se fie viratd in contul bancar;

! se fie ridicat6 de la caserie de titularul cererii.


