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ROMANIA
IUDETUL VASLUI
COMUNA BANCA

HOTAMREA NR,

L3

/ 03.03.2020

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nisculi
AvAnd in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Banca, Vasile Vinatoru

In conformitate cu prevederile:

.

Codul Civil, art, 258, alin (3), art. 263

'

Legea asistenleisociale

m);

;i

art.4BT;

nr.292/20L, art. 2,alin [1), art.3, alin [1)

-alin

(2) siart,5,lit,

nr.272/2004, actualizatd privind proteclia si promovarea drepturilor copilului,
art.2, art. 9, alin. [2) si art. 36, alin.[2)

'

Legea

o

Strategia NationalS privind Incluziunea Sociall gi Reducerea

57

SIrIciei

ZOLS-ZOZO

in temeiul art.1,29 alin. 14), art. L39 alin. 1) siart. 196 alin. 1J 1it.
[a) din 0UG nr,
/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile ulierioa.e,
HOTARASTE

Art.

1. Se

Art'

3.

aprobi acordarea unui stimulent financiar pentru nou-niscuti, in cuantum de
1000 lei net/nou-n5scut.
Art.2, Sumele vor fi acordate de catre Primlria comunei Banca conform Metodologiei
prevazuta in anexa I, care este parte integrantd din prezenta hotirire.
HotirArea va

fi

dusi la indeplinire de catre compartimentul financiar-contabil.

Art.4. Prezenta hotlrdre se afigeazi pe site-ul Primlriei comunei Banca gi se comunici, in condiliile
legi
Secretarului comunei, compaftimentului financiar-contabil si InstitutieiPrefectului -Judetul
Vaslui penfiu
avizarc.
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Nr. consilieri: 15, prezenlN

Hotararea

a

fost adoptata cu

Avizat pentrut legalitate,
Secretar comuna,Z
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ANEXA 1
METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU NOU-NASCUTI

Prezenta metodologie are labazdprevederile Legii asistenlei sociale nr.29212011, ale Legii
nr.272/2004, actualizatd privind protecfia si promovarea drepturilor copilului ;i ale
Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociali si Reducerea Sardciei ZOIS-ZOZ0,

l.

Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt pirintii/parintele copilului/copiilor nou-nlscut/ti,

cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ-teritorialS a comunei Banca, iar na;terea
sI fie inregistrati intr-o maternitate din cadrul unitatilor sanitare cu paturi din RomAnia.

II.

Depunerea cererii si documentele obligatorii
Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-ndscut se va depune la Secretariatul
Primdriei comunei Banca, impreuni cu documentele doveditoare.
Acte necesare
Actul de identitate al unuia dintre parinti [originalsi copie);
Certificatul de nastere al copilului (original gi copie);
Cerere tipizata, conform anexei A;

Biletul de iesire din spital/certificat medical constatator al nasterii emis de citre unitatea
sanitari;

III.

Etapele analizirii dosarului

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atesti eligibilitatea la
Secretariatul Primlriei comunei Banca.

Reprezentantii Primlriei comunei Banca vor inregistra doar cererile care sunt insolite de
toate documentele justificative, vor verifica integritatea si valabilitatea informatiilor.

Conditii de acordare

-

se acorda o singura datd pentru fiecare

nou-nrscut,pebazdde cerere:

cel putin un pirinte are domiciliul sau regedinta pe raza comunei Banca;
Nagterea s-a inregistrat intr-o maternitate din cadrul
RomAnia;

unitltilor sanitare

cu paturi din

Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacr este complet.

Ladepunereadosarului,beneficiarulesteobligatsaprezinteactuldeidentitatesi
certificatul de nastere al copilului, ambele in original.
\, \e.creta(, .\
Termenulde depunere a dosarului este de l luna de la data nasteriicopllulul,r-B'- r'rzl-r r'rtHl!\

v

Nu beneficiaza de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

a)
b)
cJ

nu se incadreazii in criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;
au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
nu au respectat termenul de depunere a cererilor.

c

ANEXA A
CERERE

PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU NOU.NASCUT

Subsemnatul(a)

domiciliat in comuna Banca, str.

,Nr.

Iocalitate

,nr

judelul Vaslui ; posesor al 8.L./C,1, seria
, cod numeric personal-

eliberat de

,la data

de

va rog sami aprobali acordarea stimulenturui pentru nou-nascut.
Copilul a fost inregistrat in registrul

stirii civile

sub numele

de

.)

CNP

> cu

certificatul de nastere

seria_,

nr.

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile art.326 din Codul penal privind infractiunea
de fals in declaraii ca, pentru copilul identificat cu C.N.p
s-a depus doar prezenta cerere, in vederea

acordarii stimulentului pentru nou-nascut.

Persoana indreptafita se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si locuieste impreuna
cu
acesta, copilul nefiind incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui
organism

privat autorizat sau serviciu public.
Mentionez ca doresc ca suma de bani:
a) sa fie virata in contul bancar

b)sa fie ridicata de la caserie de titularul cererii
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