
      
 ROMÂNIA 

 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA - CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

 HOTĂRÂRE  
 

privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuti 
 
 

Consiliul Local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;  
Având în vedere și referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului 

contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi avizele comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local al comunei Bănia;  

Având în vedere prevederile:  
- art. 258 alin. (3), art. 263 al.(1) și art. 487 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; 
 - art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), (2), art. 5 lit.„m”, art. 66, alin.(1), (4) si art.68, alin.(1) din Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 2, art. 9 alin. (2) și art. 36 alin. (2), din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 129 alin.(2) lit.„d” şi alin.(7) lit.„b” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTARĂŞTE 
 

Art. 1 -  Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare copil nou născut după data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cuantum brut de 1.000 lei.  

Art. 2 -  Sumele prevăzute la art. 1 se vor acorda, din bugetul local al comunei Bănia, la cererea 
scrisă a unuia dintre părinți, care are în îngrijire copilul, conform Metodologiei prevăzută în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, prin dispoziția scrisă a primarului.   

Art. 3 -  Primarul comunei prin compartimentele asistenţă socială și financiar-contabil va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, se va publica 
pe pagina www.primariabania.ro  si se va comunica Instituţiei Prefectului  judeţul Caraş-Severin. 
 
 

Bănia la 25.01.2021 
Nr.3     

Președinte de ședință 
 

Iosif Puia  
           Contrasemnează 

        Secretar  General 
              Pavel Marin  

 
 
 



 

 
ANEXĂ  

la Hotărârea Consiliului local al  
comunei Bănia nr. 3 din 25.01.2021 

 
METODOLOGIA 

 
privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuti 

 
Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului . 
 
I. Beneficiari  
I.1  - Beneficiar al stimulentului financiar este unul dintre părinţii acestuia pe baza acordului acestora sau, în caz 

de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul 
spre creştere şi educare, care face dovada cu act de identitate valabil că domiciliul stabilit pe raza comunei Bănia cu cel 
puțin un an înainte de data nașterii copilului. 

I.2 – Titularul dreptului la stimulent financiar, este copilul.   
 
II.  Conținutul dosarului de acordare   
II.1 – Stimulentul financiar pentru copilul nou-născut se acordă o singură dată la cererea scrisă a uneia dintre 

persoanele care îndeplinește condiția prevăzută la pct.I.1 din prezenta, care va depune la compartimentul asistență 
socială din cadrul primăriei comunei Bănia, în termen de cel mult 30 de zile de la data nașteii copilului, un dosar care va 
conține:  

a. cererea scrisă a unuia dintre părinți, pentru fiecare copil nou născut, conform anexei;  
b. Actele de identitate ale părinților; 
c. Certificatul de naștere al copilului; 
d. Certificat fiscal care să ateste că familia nu are datorii la bugetul local;  
e. Extras de cont, după caz.  
f. Părinții copilului nu au mai solicitat/beneficiat de vreun stimulent similar din altă parte;  

 
III. Analizarea dosarului  
III.1 -  Compartimentul asistență socială va înregistra doar cererile care sunt însoțite de toate documentele 

justificative, vor verifica integritatea și valabilitatea informațiilor.  
 
IV.      Condiții de acordare 
 Stimulentul pentru nou născut se acordă o singură data pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere și 

documente justificative, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții obligatorii:  
IV.1 - Naşterea s-a înregistrat pe teritoriul României; 
IV.2 – Cererea este depusă în termen de cel mult 30 de zile de la data nașterii copilului;  
IV.3 - Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul şi locuieşte efectiv pe raza comunei Bănia, împreună cu copilul 

de cel puțin un an înainte de nașterea copilului; 
IV.4 – Nu are datorii la bugetul local al comunei Bănia; 
IV.5 - Petentul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere în original și copie;  
Neîndeplinirea uneia dintre condițiile de mai sus atrage repingerea cererii de acordare.  
 
V. Teremen de acordare 
V.1 - Stimulentul pentru nou-născut se va acorda în termen de 60 de zile de la depunerea cererii în baza 

dispoziţiei primarului comunei Bănia, prin casieria primăriei, sau în cont, conform opţiunii solicitantului.  
 

Președinte de ședință 
 

Iosif Puia 
            

Contabil, Dănilă Surulescu_____________________ 
Contrasemnează,  

Secretar  General 
       Pavel Marin ______________________________ 

 



 

 
 

 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Primăria comunei  BĂNIA 
        Nr.______/______________ 

 
Anexă  

la Metodologia privind acordarea stimulentului 
financiar pentru nou-născuți  

 
CERERE  

 
privind acordarea stimulentului financiar pentu copilul nou-născut 

 
 

Subsemnatul (a)____________________________________domiciliat(a) în comuna Bănia, 
satul_______________, nr.______, telefon _______________ posesor(oare) al B.I./C.I. seria ____ 
nr. __________, eliberat de_______________________, la data de ___________, având CNP 
____________________, vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului financiar pentru copilul 
nou-născut ________________________________având CNP ___________________________.  

 Copilul născut la data de ____________________a fost înregistrat în registrul stării civile din 
_________________, la data de ___________________, certificat de naștere seria____nr. _______.   

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Codul penal privind 
infracțiunea de fals în declarații că, pentru copilul ___________________________identificat cu 
CNP________________________ nici eu și nici mama/tatăl acestuia nu am mai solicitat și nici nu 
vom mai solicita vreun stimulent similar cu cel solicitat prin prezenta cerere din altă parte.  

Mai declar că  mă ocup de creșterea și îngrijirea copilului care  locuiește împreună cu mine și 
ceilalți membri ai familiei mele, acesta nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane 
ori unui organism privat autorizat sau serviciu public. 

 Menționez că doresc ca suma de bani:  
□ să fie ridicată de la caseria unității primăriei comunei Bănia. 
 □ să fie virată în contul bancar________________________________;  
 
Data ______________  
 

SEMNĂTURA, 
 

__________________________________ 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
    

Președinte de ședință 
 

Iosif Puia  
             

             
    

Contabil, Dănilă Surulescu_____________________ 
Contrasemnează,  

Secretar  General 
       Pavel Marin ______________________________ 

 


