
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

privind   acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut

Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita
Analizând : 
- proiectul de hotărâre cu nr.  14/04.05.2020  si referatul de aprobare al primarului comunei 

Coşereni  cu nr. 70/04.05.2020 în calitate de  iniţiator; raportul  biroului financiar contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşereni nr. 81/08.05.2020;

- referatul de specialitate întocmit de Compartimentul  asistenta socială nr. 80/08.05.2020;
- raportul  biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Coşereni nr. 81/08.05.2020;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a consiliului local cu nr. 89 si 95/18.05.2020;
- prevederile art. 2,  art.9, alin.(2) si art.36, alin.(2) din Legea nr. 272/2004, actualizata privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 2, alin.(1) al.1, art.3, alin.(1) si alin.(2) si art. 5 lit. m) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011
- prevederile art. 154, alin.(1) si art. 155, alin.(1) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 

2019  privind  Codul administrativ 

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit.a) şi   art. 196, alin. (1), lit.a) din  Ordonanta de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ ,  adopta   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1000 lei net pentru fiecare copil nou
născut, începând cu anul 2020. 

Art. 2 Se aprobă Metodologia  de acordare  a stimulentului prevăzut la art. 1, conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 3 Sumele vor fi acordate din bugetul propriu al comunei Cosereni. 
 Art. 4  Prezenta hotarare  se comunică Compartimentelor de resort, Instituţiei Prefectului Judeţului 

Ialomiţa şi va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei/publicare pe site-ul propriu: 
www.primariacosereni.ro prin grija Secretarului General al comunei Coşereni.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
 TOMA  ANTON            SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 18
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  22 mai  2020

http://www.primariacosereni.ro/


Anexa nr. 1 

METODOLOGIE 
PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI  PENTRU COPIL NOU-NASCUT/ADOPTAT

Prezenta metodologie are la baza prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011 si  ale Legii nr. 
272/2004, actualizata,  privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

I.
TIPUL DE BENEFICIARI
Beneficiarii prezentei metodologii sunt parintii/parintele fiecărui  copil nou nascut sau  adoptat , incepând cu 
anul 2020,  care au  domiciliul pe raza administrativă a comunei Cosereni. 

II. 
DEPUNEREA CERERII SI DOCUMENTELE OBLIGATORII
Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-nascuti/ adoptati se va depune la Primaria comunei 
Cosereni ,compartiment asistenta sociala , după modelul tip anexat,  împreuna cu actele doveditoare :
-Actele de identitate ale parintilor (original si copie )
-Certificatul de nastere al copilului (original si copie )
-Sentinta civila definitiva si irevocabila privind adoptia (original si copie )
- Extras de cont  bancar .

III. 
CONDITII DE ACORDARE
- Se acorda o singura data pentru fiecare copil nou nascut/adoptat , pe baza de cerere; 
- Pentru a beneficia de acest  drept  cel putin unul din părinţi  trebuie sa aibe domiciliul stabilit  în comuna 
Coşereni înainte de data naşterii copilului.
-Termenul maxim pentru  depunerea dosarului este de 6 ( sase) luni de la nastereacopilului /adoptia ramasa 
definitiva si irevocabila
-Dosarul cu acte este acceptat doar daca este complet.


