ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de acordare
a unui stimulent financiar pentru copilul nou născut
Nr.24 din 10.03.2022

Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomița,
În conformitate cu :
- prevederile art.4, alin.(3) și art.14, alin.(4)-(5) din Legea nr 273/2006 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.2, alin.(1), art.3, alin.(1)-(3) și art.5, lit.” m „ din Legea asistenței sociale,
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.258, alin.(3), art.263 și art.487 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2, art.9, alin.(2), art.36, alin.(2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Grindu, nr.53 din 10.03.2022;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.54 din 10.03.2022;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.__, nr.__ și nr.__ din___________;
- avizul de legalitate nr.24 din 10.03.2022 emis de secretarul general al comunei Grindu;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” b “, art.139, alin.(1) și art.196,
alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare copil
nou - născut, începând cu luna aprilie, anul 2022.
Art.2.Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentului financiar pentru copilul nou născut,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu și compartimentului de asistență socială pentru
punerea în aplicare și se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro, monitorul oficial local.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de acordare
a unui stimulent financiar pentru copilul nou născut
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomita,
În conformitate cu :
- prevederile art.4, alin.(3) și art.14, alin.(4)-(5) din Legea nr 273/2006 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.2, alin.(1), art.3, alin.(1)-(3) și art.5, lit.” m „ din Legea asistenței sociale,
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.258, alin.(3), art.263 și art.487 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2, art.9, alin.(2), art.36, alin.(2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Grindu, nr.53 din 10.03.2022;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.54 din 10.03.2022;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.78, nr.82 și nr.105 din 18.03.2022;
- avizul de legalitate nr.24 din 10.03.2022 emis de secretarul general al comunei Grindu;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” b “, art.139, alin.(1) și art.196,
alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare copil
nou - născut, începând cu luna aprilie, anul 2022.
Art.2.Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentului financiar pentru copilul nou născut,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu și compartimentului de asistență socială pentru
punerea în aplicare și se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro, monitorul oficial local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Stanciu Marin Sorin

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

Nr.26.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 21.03.2022.
Adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, -voturi împotrivă,..-.abţineri
Nr consilieri în funcţie ………………….....11
Nr consilieri prezenţi……………………... 11
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(1)din Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA

ANEXĂ
la H.C.L.nr.26 din 21.03.2022

Regulament privind acordarea unui stimulant financiar
pentru copilul nou-născut
Prezentul Regulament are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.
I. Tipul de beneficiari
Beneficiarii prezentului regulament sunt părinții/părintele fiecărui copil nou-născut viu cu
domiciliul pe raza comunei Grindu, județul Ialomița.
II. Depunerea cererii și documentelor obligatorii
Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-născuți se va depune la Primăria comunei
Grindu, compartimentul asistență socială împreună cu următoarele documente :
- actul de identitate al ambilor părinți (original și copie) sau al părintelui în cazul familiei
monoparentale;
- certificatul de naștere al copilului nou-născut (original și copie);
- extras de cont cu indicarea codului IBAN necesar viramentului bancar, după caz.
III. Etapele analizării dosarului
Beneficiarii prezentului regulament vor depune documentele care atestă eligibilitatea, la
compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Grindu.
Inspectorul din cadrul compartimentului asistență socială va înregistra doar cererile care sunt
însoțite de toate documentele justificative, va verifica integritatea, valabilitate informațiilor din
acestea, va aplica mențiunea conform cu originalul și semnătura.
Cererea tip va fi pusă la dispoziția solicitanților de Primăria comunei Grindu.
După analiza dosarului inspectorul din cadrul compartimentului asistență socială va propune
primarului comunei Grindu emiterea unei dispoziții pentru acordarea stimulentului financiar pentru
copilul nou-născut.
IV.Condiții de eligibilitate
Stimulentul financiar pentru copii nou-născuți se acordă o singură dată, pentru fiecare copil
nou-născut, pe bază de cerere și documente justificative, cu respectarea următoarelor condiții:
- părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;
- cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil în comuna Grindu;
- termenul de depunere a dosarului este de 30 de zile de la data nașterii copilului.
Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet, iar copiile documentelor
justificative sunt semnate pentru conformitate cu originalul;
V. Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament, persoanele care :
- nu se încadrează în condițiile de eligibilitate stabilite de prezentul regulament;
- au depus un dosar incomplet sau actele care însoțesc cererea nu sunt valabile( sunt expirate,
nu conțin semnătura sau ștamplia, nu sunt semnate pentru conformiatte cu originalul);
- nu au respectat termenul de depunere a cererii.
VI. Cuantumul stimulentului financiar pentru nou-născut
Cuantumul stimulentului pentru copilul nou- născut este de 1.000 lei.

VII. Finanțarea stimulentului pentru copilul nou-născut
Finanțarea cheltuielilor prevăzute la pct. IV se face de la bugetul local - Sectiunea de
funcționare, capitolul 5102 - Administrație publică, Titlul 20 - Bunuri și servicii, articol bugetar
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii iar plata se va efectua în numerar, la casieria Primariei
Grindu sau în cont bancar pe numele beneficiarului, indicat de acesta, dupa caz.
Anexe: cerere tip pentru acordarea stimulentului financiar pentru copilul nou-născut,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Stanciu Marin Sorin

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnata/subsemnatul,_____________________________________________________
domiciliat în comuna Grindu, str.__________________________________ nr.________, judeţul
Ialomița, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr. ___________, CNP
_________________________________, eliberat de _____________________ la data de
___________________, vă rog să îmi aprobați acordarea stimulentului pentru copilul nou-născut.
Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile al localității ___________________________,
sub numele de _____________________________________, CNP _____________________ , cu
certificatul de naștere seria ______, nr. ____________.
Declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de art 326 din Codul Penal privind
infracțiunea de fals în declarații că, pentru copilul identificat cu CNP:__________________________
s-a depus doar prezenta cerere în vederea acordării stimulentului financiar pentru copilul nou-născut,
respectiv că situația personală ce rezultă din documentele justificative este cea reală.
Totodată declar că eu și tatăl/mama ______________________________________________
copilului ne ocupăm de creșterea și îngrijirea copilului_____________________________________
locuim împreună, copilul nefiindat încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui
organism privat autorizat sau serviciu public.
Vă solicităm să efectuați plata:
în numerar;
prin virament bancar.
Anexăm în copie xerox :
1. Actul/actele de identitate al/ale părinților, în copie;
2. Certificatul de naștere al copilului, copie;
3. Extras de cont IBAN pe numele beneficiarului, după caz.

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu
prevederile Regulamentului(UE) nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE(Regulamnetul general privind protecția datelor.

Data

Semnătura

______________

_____________

Semnătura
____________

