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HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 31.01.2022 
privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2022 
potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

-Expunerea de motive a domnului consilier Dorin Chirilescu, înregistrată cu nr. 151754/ 
04.08.2021, însuşită şi de: dl. consilier local Dan-Gabriel Hitire, dl. consilier local Romică 
Botoi, dl. consilier local Laurenţiu-Nicolae Chiciu, dl. consilier local Gigi-Nucu Candet, dl. 
consilier local Cătălin-Bogdan Creţu, d-na consilier local Ioana-Raluca Dinu, dl. viceprimar 
Cristian Ghingheş, dl. viceprimar Liviu-Alexandru Miroşeanu, dl. consilier local Cristinei 
Manolache, dl. consilier local Gabriel-Stănică Lupu, dl. consilier local Dumitru Stîngaciu, dl. 
consilier local Mihai-Cătălin Munteanu, dl. consilier local Iulian-Vasile Stoican, dl.consilier 
local Laur Şova-Gâţu şi d-na consilier local Violeta Urban, în calitate de coiniţiatori; 
-Raportul comun al Direcţiei Juridice şi Direcţiei Economice înregistrat cu nr. 
171936/1/21.10.2021; 
-Raportul Direcţiei Economice înregistrat cu nr. I 08032/28.01.2022; 
-Nota de fundamentare nr. 151743/ 04.08.2021; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, 
întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 118/31.01.2022 al Comisiei de 
specialitate nr. I, nr. 119/31.01.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 120/31.01.2022 al 
Comisiei de specialitate nr. 5; 
-Studiul de Impact nr. 151743/1/ 04.08.2021; 
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art. 258 alin. (3), art. 263 şi art. 487 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod 
Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) - alin. (2) şi art. 5 lit. m) din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/ 201 l, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art. 2, art. 9 alin. (2) şi art. 36 alin. (2) din Legea nr. 272/ 2004, actualizată, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
-Prevederile art. 140 alin. (I) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. ( 1 ), art. 243 
alin. (1) lit. a) şi lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Amendamentul formulat de domnul consilier Dorin Chirilescu, amendament ce a fost 
adoptat; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) şi ale art. (14) şi art. 139 alin. 
(3) lit. a) şi alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi, în cuantum de 1.000 
lei/nou-născut. 



Art.2. Sumele vor fi acordate de la bugetul local, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială Bacău conform Metodologiei prevăzută în Anexa, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre îşi produce efectele de la data aprobării bugetului, cu condiţia 
existenţei prevederii bugetare corespunzătoare şi va fi dusă la îndeplinire de Primarul 
Municipiului Bacău prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău şi 
Direcţiei Economice. 
Art.4 Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bacău. 
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
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ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 36 DIN 31.01.2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, 

ale Legii nr. 7.77./2004) actualizată privind protecţ.ia şi promovarea drepturilor 

copilului şi ale Strategiei Naţionale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 

2015 - 2020. 

I. Tipul de beneficiari 

Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinţii copilului nou-născut, cu domiciliul 

sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău, iar naşterea să 

fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităţilor sanitare cu paturi de la nivelul 

municipiului Bacău. 

II. Depunerea cererii şi documentele obligatorii 

Cererea privind stimulentul financiar pentru nou-născuţi se va depune la Direcţia de 

Asistenţă Socială Bacău, împreună cu documentele doveditoare. 

Acte necesare 

• Actele de identitate ale unuia dintre părinţi ( original şi copie); 

• Certificat de naştere a copilului (original şi copie); 
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• Cerere tipizată, conform anexei A )a Metodologie; 

• Biletul de ieşire din spital/certificat medical constatator al naşterii emis de către 

unitatea sanitară; 

• Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz; 

• Adeverinţă de la locul de muncă care să ateste continuitatea celor 6 luni de activitate 

în câmpul muncii obligatorii ( original); 

III. Etapele analizării dosarului 

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea 

la punctele de lucru indicate de Direcţia de Asistenţă Socială Bacău. 

Reprezentanţii D.A.S. vor înregistra doar cererile care sunt însoţite de toate 

documentele justificative, vor verifica integritatea şi valabilitatea informaţiilor. 

Condiţii de acordare 

• Se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere; 

• Cel puţin unul dintre părinţi are o vechime în muncă de cel puţin şase luni de zile 

tără întrerupere; 

• Părinţii au domiciliul pe raza municipiului Bacău; 

• Naşterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităţilor sanitare cu paturi de 

la nivelul municipiului Bacău; 

• Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet; 

• La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate şi 

certificatul de naştere al copilului, ambele în original; 

• Termenul de depunere a dosarului este de o lună de zile de la data naşterii copilului. 

-
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O.A. 

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care: 

a) Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie; 

b) Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectului dosarului nu sunt 

valabile; 

c) Nu au respectat termenul de depunere a cererilor. 

CONSILIER LOCAL INDEPENDENT DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL BACĂU 

DORIN CHIRILESCU 
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ANEXA la Metodologie 

CERERE 

Subsemnatul(a) ___________________________ _ 

domiciliat(ă) în municipiul Bacău, str. _________________ , nr. __ , 

bloc ____ , se. ___ , ap. ____ , telefon ________ , posesor(oare) a BI/CI 

scria , nr. --- ----- CNP , eliberat de --------- --------
la data de _____ , vă rog să-mi aprobaţi acordarea stimulentului pentru nou-născut. 

Copilul a fost înregistrat în registrul serviciului de stare civilă al municipiului Bacău sub numele 

de _________________ , CNP _________ _ 

cu certificatul de naştere seria _________ nr. _______ _ 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile art. 326 din Codul Penal privind infracţiunea de fals 

în declaraţii că, pentru copilul identificat cu CNP _________ s-a depus doar 

prezenta cerere, în vederea acordării stimulentului pentru nou-născut. 

Persoana îndreptăţită se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi locuieşte împreună cu acesta. 

copilul nefiind încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat 

autorizat sau serviciu public. 

Menţionez că doresc ca suma de bani să fie: 

virată în contul bancar cu IBAN ____________________ _ 

ridicată de la casierie de titularul cererii. 

Data ------- Nume şi prenume 

SF.ivfNĂTl JRA, 

CONSILIER LOCAL INDEPENDENT 

DORIN CHIRILESCU 

-· 



) 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul(a) ________________ , prin prezenta declar că am fost 

informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor 

legale ale institutiei. Am luat la cunoştinţă că informaliile din cererea depusă şi din actele anexate 

la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria Municipiului Bacău/ D.A.S. Bacău cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Data ___ _ Nume şi prenume solicitant ___________ _ 

SEMNĂTURA, 

Nume şi prenume celălalt părinte __________ _ 

CONSILIER LOCAL INDEPENDENT 

DORIN CHIRILESCU 

SEMNĂTURA, 

I ' , 
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