
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE 

Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin 
autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei 
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul 
populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 

În temeiul prevederilor  art. 2, art. 5 alin. 3, art. 46 alin. 3 și art. 114 alin. 1 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 și 2, art. 5 alin.m) din 
Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 
            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25.103 din 12.08.2021, prin care 
consilierul local – d-na Florentina Luca-Moise propune acordarea unui stimulent financiar pentru
nou-născuți; 

Examinând rapoartele de specialitate înregistrate sub nr. 26.009 din 19.08.2021 și nr. 
25.554 din 17.08.2021, prin care Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială a 
municipiului Piatra Neamț nu susţin acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, 
motivat de faptul că nu se încadrează în prevederile legale în vigoare; 

Ţinând cont de avizul nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 1 și avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local; 

Luând în considerare amendamentul formulat de d-nul consilier local Teodorescu
Constantin și aprobat de Consiliul Local: modificarea punctului 2 din Etapele analizării dosarului 
și condițiile de acordare prevăzute în anexa la Proiectul de Hotărâre ”cel puțin unul din membrii 
familiei să aibă domiciliul stabil în municipiul Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni anterioare 
datei cererii și beneficiarul să facă dovada că a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni 
anterioare cererii, cu excepția beneficiarilor care au absolvit studii profesionale/liceale/ 
universitare, în ultimele 12 luni anterioare cererii” și introducerea unui nou articol în hotărâre 
care prevede ”prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2021”.

În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a), alin. 7 lit. b) și ale art. 139 
alin. 3 lit. b) şi ale art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 – Se aprobă acordarea unui stimulent financiar, în vederea sprijinirii 
familiilor/mamelor singure cu domiciliul stabil pe raza municipiului Piatra Neamț, pentru copiii 
nou-născuți, conform metodologiei prevăzute în anexa la prezenta, după cum urmează: 

- Pentru primul născut – 1.000 lei net; 
- Pentru al doilea născut – 1.200 lei net; 
- Pentru al treilea și pentru următorii născuți – 1.500 lei net. 



Art.2 – Se aprobă finanțarea sumelor prevăzute la art. 1, din bugetul local al municipiului 
Piatra Neamț Capitolul 68.02.06 – Asistență socială. 

Art.3 – Stimulentele prevăzute la art. 1 se vor acorda prin Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Piatra Neamț. 

Art.4 – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2021. 
Art.5 – Primarul municipiului Piatra Neamţ, prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate, precum și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra 
Neamț, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.6 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț și Direcției 
Economice, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.  
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