
 
 
 
 
 

 
 
Nr.17542/24.08.2022 

                                                               
 
                                                              A N U N Ț 

 
      Astăzi, data de mai sus, subsemnatul-Fănel George Chiriţă, Primarul oraşului Ianca, în conformitate cu prevederile art.7 
din Legea nr.52/2003-republicată, privind transparența decizională în administrația publică, anunț deschiderea procedurii 
de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de Hotărâre nr.51 privind modificarea și 
completarea procedurii și a criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul 
Ianca și satele aparținătoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022. 
      Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre poate fi consultată: 
      ►pe pagina de internet a instituţiei, primaria.ianca@yahoo.com, la secțiunea TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 
      ►la sediul instituţiei, Orașul Ianca, Str.Calea Brăilei nr.27, Județul Brăila 
      ►Proiectul de Hotărâre nr.51 se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei. 
      Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă 
decizională se pot depune până la data de 12 septembrie 2022: 
      -ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria-ianca@yahoo.com; 
      -prin poştă, pe adresa Orașul Ianca, Str.Calea Brăilei nr.27, Județul Brăila; 
      -la sediul instituţiei, la Registratură-etajul 1, camera 1, între orele 8-16. 
      Materialele transmise vor purta menţiunea «Propuneri privind Proiectul de Hotărâre nr.51 pentru modificarea și 
completarea procedurii și a criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele 
aparținătoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022». 
      Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la secțiunea 
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ. 
      Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 
      Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, 
în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție 
publică până la data de 12 septembrie 2022. 
      Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0239 668 178;  e-mail: 
primaria.ianca@yahoo.com, persoană de contact: Sterian Alexandru-Secretar General Oraș Ianca,  telefon: 0723 648 572. 
      Prezentăm în continuare proiectul de hotărâre și materialele aferente:  

 
P R O I E C T 

H O T Ă R Â R E A  Nr.51 
din 15 septembrie 2022 

 
privind: modificarea și completarea procedurii și a criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 
din orașul Ianca și satele aparținătoare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 septembrie 2022; 
      Având în vedere: 
      ►necesitatea reglementării situațiilor neprevăzute în procedura aprobată în anexa nr.2 la H.C.L.nr.3/27.01.2022, 
precum și eliminarea inechităților apărute oarecum în practica aplicării procedurii, în special a criteriilor de acordare a 
stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din U.A.T.Oraș Ianca, în vederea stimulării creșterii natalității și susținerii 
familiei;  
      ►posibilitatea extinderii aplicării procedurii de acordare a stimulentului financiar și în cazul familiilor din alte localități 
care dobândesc în proprietate o locuință și se stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului 
ambilor părinți la noua locuință, sub condiția îndeplinirii celorlalte criterii de eligibilitate; 
      ►referatul de aprobare al consilierului local Ionel Manole, raportul direcției de asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local; 
      Ținând cont de dispozițiile art.47 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BRĂILA 

ORAŞUL IANCA 
P R I M A R 
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      În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.I.-Procedura și criteriile de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele 
aparținătoare, aprobate în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022, se modifică și se completează după 
cum urmează: 
      1.-La articolul 2, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
      Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate: 
      a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care vor avea loc după intrarea în vigoare a 
prezentei proceduri, pe bază de cerere însoțită de documente doveditoare;     
      b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda pentru fiecare copil născut viu; 
      c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; în cazuri temeinic justificate cu 
documente, termenul de depunere a cererii poate fi prelungit cu maximum 30 de zile; 
      d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, folosință gratuită,  etc.) în U.A.T. Oraș 
Ianca; 
      e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș Ianca cu minim un an anterior nașterii 
copilului;  
      f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care înregistrează datorii la bugetul local; 
      g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 
      h.-depunerea unui dosar complet. 
      2.-La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins: 
      (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care dobândesc în proprietate o locuință și se 
stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia de stimulentul financiar pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor 
părinți la noua locuință și sub termenul de un an, dacă îndeplinesc celelalte criterii prevăzute de procedură. 
      Art.II.-Procedura de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare, 
actualizată cu modificările și completările potrivit art.I, este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
      Art.III.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, direcția de asistență socială și serviciul 
financiar-contabil din cadrul aparatului propriu. 
      Art.IV.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/instituțiilor/persoanelor îndreptățite și transmisă spre 
publicare în Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general. 
      Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
               INIȚIAT DE,                                                                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         CONSILIER LOCAL                                                                                                      SECRETAR GENERAL 
 
           Ionel MANOLE                                                                                                              Alexandru STERIAN 
 
 

                                                     REFERAT DE APROBARE 
 
      Subsemnatul, Ionel Manole-consilier local în cadrul Consiliului local al oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului 
de hotărâre privind: modificarea și completarea procedurii și a criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru 
copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare 
 
      În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de 
specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul 
referat. 
      Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel: 
      Prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/27.01.2022 s-au aprobat procedurile și criteriile pentru acordarea și finanțarea unor 
beneficii sociale din bugetul orașului Ianca, inițiativa fiind apreciată la timpul respectiv, astfel că hotărârea a fost adoptată 
în unanimitate de voturi; 
      Unul dintre beneficiile sociale aprobate la acea dată a fost și cel privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii 
nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare, pe baza unor criterii pe care le-am considerat corecte și care credeam 
că nu vor crea nemulțumiri odată cu aplicarea lor; 
      Recent, am fost contactat de doi tineri din orașul nostru care au devenit oficial o familie începând cu luna mai a acestui 
an, lună în care s-a născut și primul copil al acestora. Tatăl a depus în termen cererea pentru acordarea stimulentul financiar 
de 1.000 lei, sumă importantă pentru familie care să o folosească la cumpărarea bunurilor necesare îngrijirii copilului în 
primele luni de la naștere;  



      Cererea i-a fost însă respinsă, în mod corect, pentru că mama copilului/soția petentului nu are la rându-i domiciliul de 
cel puțin un an pe raza U.A.T. Oraș Ianca, așa cum prevede unul dintre criteriile aprobate în procedură, tatăl având domiciliul 
aici de când s-a născut; 
      Prin acest exemplu am constatat că este oarecum nedrept acest criteriu, pentru că nu este și nu va fi singurul caz în 
care unul din soți este din altă localitate și se stabilește în U.A.T. Oraș Ianca în urma căsătoriei, din care se naște un copil 
sub termenul de un an, dar nu pot beneficia de stimulent din cauza acestui criteriu pe care acum îl consider nedrept! 
      Prin urmare, având în vedere acest exemplu, vă rog să fiți de acord cu modificarea acestui criteriu care să aibă următorul 
cuprins: „...cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în U.A.T. Oraș Ianca cu minim un an anterior nașterii copilului...” 

                                                            
Vă mulţumesc ! 

CONSILIER LOCAL 
Ionel MANOLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nr.17542/25.08.2022 

 
                                                                            R A P O R T 
 
      Subsemnata, Caraman Emilia-consilier superior în cadrul Direcției de Asistență Socială, față de Proiectul de Hotărâre 
nr.51/15.09.2022 privind modificarea și completarea procedurii și a criteriilor de acordare a stimulentului financiar pentru 
copiii nou-născuți din orașul Ianca și satele aparținătoare, supun atenției domnului Primar și Consiliului Local al Orașului 
Ianca următoarele:  
      Într-adevăr, situația relatată de domnul consilier local Ionel Manole-în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, am 
întâlnit-o în practica aplicării procedurii de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți și a trebuit să propunem 
respingerea cererii din cauza acelei prevederi/acelui criteriu; 
      Pe lângă acesta, în practica aplicării procedurii ne-am mai confruntat și cu o altă situație neprevăzută și care ar trebui 
reglementată, în sens pozitiv, anume: sunt tineri căsătoriți, dar și familii din alte localități care fie au cumpărat, fie au moștenit 
o locuință în U.A.T. Oraș Ianca și s-au hotărât să se stabilească definitiv în această locuință, iar la puțin timp (sub un an) 
după stabilirea domiciliului în actele de identitate se naște un copil și nu pot beneficia de acest stimulent, deși este una din 
situațiile care conduce la creșterea indicatorului demografic, unul din scopurile urmărite/avute în vedere la promovarea 
H.C.L.Nr.3/27.01.2022; 
      Pe lângă aceste situații, am mai constatat și unele imperfecțiuni în redactarea criteriilor și de aceea, incluzând și 
propunerea domnului consilier local Ionel Manole, vă supun atenției conținutul revizuit al art.2 din Procedură care să fie 
supus dezbaterii comisiei de specialitate și Consiliului Local al Orașului Ianca: 
      „Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate: 
      a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care vor avea loc după intrarea în vigoare a 
prezentei proceduri, pe bază de cerere însoțită de documente doveditoare;     
      b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda pentru fiecare copil născut viu; 
      c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; în cazuri temeinic justificate cu 
documente, termenul de depunere a cererii poate fi prelungit cu maximum 30 de zile; 
      d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, folosință gratuită,  etc.) în U.A.T. Oraș 
Ianca; 
      e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș Ianca cu minim un an anterior nașterii 
copilului;  
      f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care înregistrează datorii la bugetul local; 
      g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 
      h.-depunerea unui dosar complet. 
      (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către Direcția de asistență socială, pe baza 
documentelor depuse de solicitant. 
      (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care dobândesc în proprietate o locuință și se 
stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia de stimulentul financiar pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor 
părinți la noua locuință și sub termenul de un an, dacă îndeplinesc celelalte criterii prevăzute de procedură.” 
      Totodată, anexez și Procedura actualizată,  care să se constituie în anexă la noua hotărâre. 
 

CONSILIER SUPERIOR 
CARAMAN EMILIA 
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                                                                                                                               Anexă la H.C.L. Nr.51/15.09.2022  
                                                                                                                              (Anexa nr.2 la H.C.L.Nr.3/27.01.2022)   

 
 

PROCEDURA ȘI CRITERIILE 
privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuți 

din orașul Ianca și satele aparținătoare (U.A.T. Oraș Ianca) 
 

 
Baza legală: stimulentul financiar pentru copiii nou-născuți se acordă în baza următoarelor acte normative:  
►Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
►Convenția Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990-republicată,  
►Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului nr.272/2004-republicată, cu  modificările și completările 
ulterioare; 
►Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
Scopul: Scopul acordării stimulentului financiar este acela de a încuraja creșterea natalității și de a oferi un sprijin financiar 
familiilor cu domiciliul în U.A.T. Oraș Ianca, pentru îngrijirea, creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
Art.1.-Beneficiari stimulentului sunt părinții firești ai copilului sau persoanele care au adoptat ori cărora li s-au încredințat 
în plasament copilul/copiii născut/născuți viu/vii. 
Art.2.-(1) Criterii de acordare/eligibilitate 
a.-stimulentul se acordă fiecărei familii/mame pentru primele trei nașteri care vor avea loc după intrarea în vigoare a 
prezentei proceduri, pe bază de cerere însoțită de documente doveditoare; 
b.-în cazul nașterii de gemeni, tripleți sau multipleți, stimulentul se va acorda pentru fiecare copil născut viu; 
c.-termenul de depunere a cererii este de 3 luni de la data nașterii copilului viu; 
d.-părinții copilului trebuie să dețină o locuință cu orice titlu (proprietate, chirie, folosință gratuită,  etc.) în U.A.T. Oraș Ianca; 
e.-cel puțin unul din părinți să aibă domiciliul stabilit în locuința din U.A.T. Oraș Ianca cu minim un an anterior nașterii 
copilului;  
f.-stimulentul nu se acordă părinților cu reședința în U.A.T.Oraș Ianca, sau care înregistrează datorii la bugetul local; 
g.-nașterea copilului este înregistrată la o maternitate de pe teritoriul României; 
h.-depunerea unui dosar complet.  
(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a stimulentului financiar se realizează de către Direcția de asistență socială, 
pe baza documentelor depuse de solicitant. 
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1)-lit.e), familiile din alte localități care dobândesc în proprietate o locuință și se 
stabilesc în U.A.T.Oraș Ianca, pot beneficia de stimulentul financiar pentru copiii născuți ulterior stabilirii domiciliului ambilor 
părinți la noua locuință și sub termenul de un an, dacă îndeplinesc celelalte criterii prevăzute de procedură. 
Art.3.-(1) Acte necesare 
a.-cerere și acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului din anexa la prezenta procedură; 
b.-actele de identitate ale părinților, aflate în termen de valabilitate la data solicitării stimulentului (original și copie), precum 
și documentul doveditor al deținerii locuinței (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, contract de 
administrare, etc.); 
c.-certificatul de naștere, sau actul doveditor al adopției/plasamentului copilului nou născut; 
d.-hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului/exercitare a autorității părintești în cazul părinților divorțați 
ori despărțiți în fapt; dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situația de fapt va fi probată prin ancheta 
socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire efectivă copilul/copiii; 
e.-certificat fiscal emis gratuit de către biroul de impozite și taxe locale din cadrul primăriei; 
f.-extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz. 
(2) Verificarea și soluționarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora. 
Art.4.-Depunerea dosarului 
Dosarul privind acordarea stimulentului pentru copilul nou-născut se depune la Direcția de asistență socială din cadrul 
Primăriei orașului Ianca, în termenul prevăzut la art.2-alin.(1)-lit.c), sub sancțiunea decăderii. 
Art.5.-Acordarea stimulentului 
(1) Dreptul la stimulentul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de către Direcția de asistență socială 
a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii. 
(2) Stabilirea dreptului la stimulentul financiar se dispune în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii. 
Dispoziția primarului se comunică beneficiarilor în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere. 
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(3) Suma acordată cu titlu de stimulent financiar pentru copiii nou-născuți se va plăti prin transfer bancar sau prin casieria 
instituției, în funcție de opțiunea solicitantului. 
(4) Stimulentul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare copil nou-născut, pentru primele trei nașteri, în limita 
fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul local. 
Art.6.-Cuantumul stimulentului 
Cuantumul stimulentului financiar pentru nou-născuții din U.A.T.Oraș Ianca este de 1.000 lei/ copil născut viu și se plătește 
în baza dispoziției primarului.  
Art.7-Respingerea cererii 
(1) Constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la stimulentul financiar pentru copiii nou-născuți: 
a)-neîndeplinirea condițiilor de acordare/eligibilitate; 
b)-s-a depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile; 
c)-nu s-a respectat termenul de depunere a cererii. 
(2) Respingerea cererii privind dreptul la stimulentul financiar pentru copiii nou-născuți se face prin dispoziția motivată a 
primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere. 
 
       P R I M A R,                                                                                                       DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, 
 
Fănel George CHIRIȚĂ                                                                                                             Emilia CARAMAN 

 
            

Anexa la Procedura de acordare a stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 
 

CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind acordarea stimulentului financiar pentru copiii nou-născuți 

 
      Subsemnatul(a)...........................................................................domiciliat/ă  în Orașul Ianca, 
str./sat................................................, nr........., bloc........., sc......, ap......., tel............................... 
C.N.P..........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria..........nr........................, eliberat/ă de 
................................................................., la data de .................................., vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului 
financiar pentru copilul nou-născut, potrivit prevederilor H.C.L. nr.3/27.01.2022, cu modificările și completările ulterioare. 
Copilul a fost înregistrat în Registrul stării civile al localității....................................................., sub numele de 
............................................................................., C.N.P............................................., 
cu certificatul de naștere seria................... nr.......................................... 
      Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile art.326 din Codul penal privind infracțiunea de fals în declarații, că pentru 
copilul identificat cu C.N.P. ............................................. nu s-a mai depus nicio cerere în vederea acordării stimulentului 
financiar. 
      Totodată, declar că eu și soțul/soția ne ocupăm de creșterea și îngrijirea copilului care locuiește împreună cu noi, copilul 
nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau public. 
      Menționez că doresc ca suma de 1.000 lei, reprezentând stimulentul financiar, să fie plătită în numerar la casieria 
Primăriei orașului Ianca/să fie virată în contul bancar............................................. ..................................................deschis 
la......................................................... 
 
Data.................                                                                                                       Semnătura............................................ 
 
                                                                         DECLARAȚIE 
Subsemnatul/Subsemnata...............................................................declar că am fost informat că datele cu caracter personal 
sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că informațiile din 
cererea depusă și actele anexate acesteia vor fi prelucrate de Primăria Orașului Ianca, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/ 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestora. 
 
Data............................                                                                                               Semnătura............................................   
 
 
 
                                                                            P R I M A R 
 
                                                                  Fănel George CHIRIȚĂ 
 
 
 
NOTĂ:-Prezentul Anunț a fost afișat la sediul Consiliului Local pe data de 24 august 2022 și publicat pe pagina proprie de 
internet www.primaria-ianca.ro, la secțiunea Consiliul Local-TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ;  


