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nr. 2036/19.03.2021

ANUNȚ PUBLIC
Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ
Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că
în luna aprilie/mai 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu
Proiectul de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți, inițiat
de consilier local Gheorghe Constantin-Robert.
Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Cornu, până cel mai târziu la
data de 16 aprilie 2021. Aceste se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poștă,
prin fax sau prin corespondență electronică.
Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, iar documentația aferentă anunțului
poate fi consultată pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro secțiunea
Monitorul oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte administrative
cu caracter normativ.

SECRETAR GENERAL,
Daniela IANCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU

PROIECT de HOTĂRÂRE
Privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți
Având în vedere prevederile :
Codul Civil astfel:
Art. 7 alin. 2 Cod civil;(Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile
administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială)
Art. 258 alin. 2 si 3, ((2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. (3) Statul
este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi
dezvoltarea şi consolidarea familiei);
Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare astfel:
Art. 2 alin. 2 si 3 ((2) Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau, dupa caz,
complementar sistemelor de asigurari sociale si se compune din sistemul de beneficii de asistenta
sociala si sistemul de servicii sociale (3) Asistenta sociala, prin masurile si actiunile specifice, are
drept scop dezvoltarea capacitatilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor
sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala),
Art. 3 alin. 1 și 2, ((1) Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacitati de integrare
sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate revine fiecarei persoane,
precum si familiei acesteia, autoritatile statului intervenind prin crearea de oportunitati egale si,
in subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale adecvate (2) Statul,
prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, isi asuma responsabilitatea de realizare a
masurilor si actiunilor prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenta sociala si
serviciile sociale)
Art. 5 lit.m ( activizarea, potrivit careia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final
incurajarea ocuparii, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei, si
intarirea nucleului familial)
Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările uletrioare prevede
astfel:
Art.20(Autorităţile administraţiei publice locale, în exercitarea competenţelor exclusive, au
dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare realizării acestora, cu respectarea
normelor legale în vigoare)
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 astfel:
Art.129 alin.1 (Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale)
Strategiei Naționale privind Incluziuna Socială și Reducerea Sărăciei 2021 – 2027.

PROPUN:
Art. 1 – Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți în cuantum de
1000 lei net/nou născut, incepand cu 1 iunie 2021.
Art. 2 – Se aprobă Metodologia privind acordarea stimulentului pentru nou născuți,
anexa la prezentul proiect.

Art.3 - Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri astfel: - Primarul comunei
Cornu - Compartimentul financiar contabilitate - Compartimentul asistență social.
Art.4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispozitii contrare isi
inceteaza valabilitatea.
Art. 5 – Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – Judetul Prahova,
Compartimentului finaciar contabilitate, resurse umane, Compartimentului asistență socială si va
fi afisata pe site-ul institutiei.
Inițiator, Consilier Gheorghe Constantin Robert

Anexa la proiect HCL privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI
NASCUTI

PENTRU

NOU-

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale
Codului Civil și ale Strategiei Naționale privind Incluziuna Socială și Reducerea Sărăciei 2021 –
2027.
Proiectul „Trusou-nou nascut” valoarea cuantumului decontarilor este de 1000 lei/trusou nounascut
I. Beneficiari
Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinții/părintele
copilului/copiilor născut/născuți vii cu domiciliul pe raza administrativ
teritorială a comunei Cornu.
Pentru a beneficia de trusoul pentru nou născut trebuie să îndeplinite cumulativ următoarele
condiții:
-Domiciliul stabil în Cornu sau viză de cel putin 12 luni pe raza comunei, la data depunerii
cererii, cel puțin unul dintre părinți,
-Nașterea copilului este înregistrată la o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau
private din judetul Prahova,
-Cererea se depune în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data nașterii copilului, la
sediul primariei, biroul taxe si impozite
-Solicitantul nu are datorii față de bugetul local.
II.

Depunerea cererii și documnetele obligatorii

Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-născut se va depune, pentru fiecare nounăscut la Compartimentul asistență socială, împreună cu toate documentele necesare.
Acte necesare:
-Cerere tip;
-Actul de identitate al solicitantului (copie și originalul pentru verificarea conformității);
-Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și originalul pentru verificarea conformității, daca
este cazul);
-Certificat medical constatator al născutului viu (copie);
-Certificat de naștere, în cazul în care a fost eliberat (copie);
-Bilet de ieșire din spital (copie)
- Extras de cont, după caz.
III. Analizarea dosarului și condiții de acordare:
Beneficiarii prezentei metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la
sediul Primăriei comunei Cornu, compartimentul asistență socială.
Condiții de acordare:
-Stimulentul pentru nou născut se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe bază de
cerere și documente justificative.
-Părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului
-Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil sau viza de reședință în comuna Cornu;
-Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet, iar copiile documentelor

jusitificative sunt semnate pentru conformiatte cu originalul;
-Termenul de depunere a dosarului este de 60 de zile de la data nașterii copilului.
Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii, persoanele care:
- Nu se încadrează în condițiile de eligibilitate stabilite de prezenta metodologie;
- Au depus un dosar incomplet sau actele care însoțesc cererea nu sunt valabile (sunt expirate, nu
conțin semnătură sau ștampila etc.), nu sunt semnate pentru conformitate cu originalul;
- Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local;
- Nu au respectat termenul de depunere a cererii.

III.C Impactul bugetar
Impactul bugetar pentru sprijinul financiar acordat decontarilor aferente per trusou este
aproximativ 15.000 lei ( eligibil 15 decontari / an ).Valoarea cuantumului final poate fi marit
printr-o rectificare bugetara, daca numarul de nou-nascuti este mai mare de 15, eligibil acestui
proiect. Decontarile financiare necesare programului de sprijin sunt realizate din bugetul local al
com. Cornu
Primarul comunei Cornu şi Direcţia de Asistenţă Socială vor asigura ducerea la îndeplinire a
hotararii.

Inițiator, Consilier Gheorghe Constantin Robert

CERERE DE ACORDARE A TRUSOULUI PENTRU NOU NĂSCUT

Subsemnatul(a)____________________________________________,
domiciliat
in
comuna Cornu, sat ___________________________
str.__________________________,
nr._______, bloc___________, sc.________, ap._______, telefon____________________,
Email__________________________, posesor al B.I./C.I. Seria______, nr.___________, cod
numeric personal _______________, eliberat de _______________, la data de _____________,
în calitate de părinte, vă rog sa îmi aprobați acordarea trusoului pentru nou-născut. A fost eliberat
certificatul medical constatator al născutului viu nr__________________/_______________.
Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile _______________, sub numele de
_________________________________C.N.P._______________________, cu certificatul de
naștere seria ________, nr. _______________.

DATA

SEMNATURA

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile Codului penal privind infracțiunea de fals in
declarații că pentru acest copil nu s-a depus altă cerere in vederea acordării unui/unor
beneficii similare. Mă ocup de creșterea si îngrijirea copilului si locuiesc împreună cu
acesta, copilul nefiind încredințat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui
organism privat autorizat sau serviciu public.

Catre,
Primaria Comunei Cornu
In atentia doamnei Daniela Iancu, Secretar General al Comunei Cornu

REFERAT DE APROBARE
privind acordarea de STIMULENT FINACIAR TRUSOU NOU-NASCUT
din comuna Cornu, judetul Prahova
Consilierul USR, Gheorghe Constantin Robert, propun adoptarea unei Hotarari de Consiliu
Local privind acordarea unui stimulent-trusou pentru nou-nascut
EXPUNERE DE MOTIVE
Prin prezenta propunere se doreste stimularea cresterii natalitatii la nivel local. Tinand cont
de cheltuielile pe care o familie tanara trebuie sa le realizeze odata cu venirea pe lume a unui
nou-nascut, propun acordarea unui ajutor sub forma de sprijin financiar, in suma de 1000 lei, sub
forma de bon valoric sau decontarea la cotravaloarea pachetului achizitionat de familia nounascutului, necesare bebelusului inca din primele zile de viata ale acestuia.
In cadrul acestei propuneri mentionez toate categoriile care pot avea in grija un nounascut, prin urmare doresc sa vin in intampinarea parintilor, familiei adoptive, asistentului
maternal sau persoanei careia i-a fost dat in plasament familial nou-nascutul. Acest sprijin
financiar este o forma de ajutor pentru a garanta si promova bunastarea bebelusului si a familiei.
Obiectivul proiectului este de a creste calitatea vietii, de a incuraja tinerii sa intemeieze o
familie, de a-i sprijini in a-si asuma decizia de a avea cel putin un copil, pentru ca in prezent
bilantul natalitatii este unul negativ in frumoasa noastra comuna.
Administratia locala trebuie sa fie un partener real in ceea ce priveste procesul de
imbunatatire a serviciilor oferite pentru locuitori, care in
momentul de fata prezinta deficiente la nivelul sprijinului acordat familiilor
tinere. Fiecare parinte isi doreste sa-i poata oferi propriului copil toate conditiile necesare si
bune, scopul proiectului fiind acela de a sprijini parintii in acest demers.
In plan international, oferirea unor astfel de stimulente financiare reprezinta o practica
frecventa. Poate cel mai cunoscut model este cel finlandez, programul de stimulare a natalitatii si
de sprijinire a tinerelor familii datand din anii '30. Un alt exemplu bun poate fi dat si in tara
noastra, de exemplu, Bucuresti, Brasov, Odorheiul Secuiesc. In Romania, a existat un pachet
nou-nascut, prin legea nr. 482/2006, fiind acordat sub forma unui set de produse destinate nounascutului. Dat fiind insa ca procedura de achizitie a fost una dificila, prin OG 3/2007 s-a stabilit
sa se acorde contravaloarea trusoului.
Avand in vedere faptul ca localitatea noastra, Cornu, trateaza cu respect institutia
familiei, casatoria de lunga durata, sprijinirea acestui proiect ar constitui un pilon de confirmare a
sprijinului acordat familiior aflate in crestere numerica.

Cu stima,
Consilier Gheorghe Constantin Robert

