ROMANIA
JUDETULIALOMITA
COMUNASFANTU GHEORGHE
- PRIMAR.

DISPOZITIE

privind acordarea stimulentului financiar pentru nou - nascut
pentru domnut GRIGORE VIOREL- SORIN
Primarul comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita
Avand in vedere :
cererea inregistrata cu ff. 1,1751 din 24.02.2022 a domnului GRIGORE
VIOREL - SORIN prin care solicita acordarea stimulentului financiar pentru copilul nou nascut
referatul asistentului social inregistrat law. 1272 /28.02.2022pincarc
propune acordarea stimulentului financiar pentru nou - nascut ;
prevederile HCLnr.43 din 30.05.2019 privind acordarea unui stimulent
financiar pentru nou - nascuti si stabilirea unor conditii de acordare a stimulentului financiar
prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin.(2) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011 c1
modificarile si completarile ulterioare ;
prevederile art. 2, art. 9 alin.(z) si art. 36 alin.(2) din Legeanr.272/2004 pivind
protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. b),
alin. (2) din Ordonanta de Urgenta rr. 57 /2019 pivind Codul Adminiskativ ;
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DIS PUNE:
ART.I - Se aproba dreptul la acordarea stimulentului financiar pentru copilul nou - nascut
in suma de 600 lei pentru domnul GRIGORE VIOREL - SORIN, CNp
iu
domiciliul in comuna Sfantu Gheorghe, satul Sfantu Gheorghe, str. Lacramioarei, nr. 15,jud.
Ialomita, in calitate de titular, pentru copilul nou - nascut GRIGoRE vALENTIN - GABRIEL,
CNP

ART.2 - Plata stimulentului financiar pentru copilul nou - nascut se asigura de catre
Primaria comr.rnei Sfantu Gheorghe, pe baza statului de plata.
ART. 3 - Stimulentul financiar prevazrtla art. 1 se va acorda in cuantum total in termen de
60 de zile de la data depunerii cererii .
ART. 4 - Prezenta dispozitie va fi comunicata beneficiarului in termen de 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect.
ART. 5 - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare .
ART. 6 - Prin grija compartimentului de asistenta sociala prezenta dispozitie se va
comunica titularului de stimulent financiar pentru copilul nou nascut, compartimentului programe
- prognoze, buget, contabilitate si Institutiei Prefectului in vederea exercitarii controlului de
legalitate.
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Emisa 1a Sfantu Gheorehe

CONTRASEMNEAZA.
SECRETAR GENERAL AL UAT.
Nita Tamara Ionel
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