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        ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
  CONSILIUL LOCAL 

     ORAŞ BORSEC 

 

 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  Nr. 46/2019 
Privind modificare prin completare a Hotărârii Consiliului local orășenesc 

 Borsec nr.17/2019 
 

 
 

   Consiliul local oraș Borsec. 

   Având în vedere inițiativa primarului orașului Borsec nr. 69/2019, 

prin care arată necesitatea stimulării natalității în localitate , coroborat cu raportul de 

specialitate  din partea  compartimentului de asistență socială cu privire la necesitatea 

și oportunitatea  acordării unui stimulent financiar pentru familiile cu nou-născuți  
înregistrată sub  nr.70/2019 

   Luând în considerare prevederile art. 258 alin (1) și (2) , art 263 și 
art. 487, din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, art.2, 

alin (1) , art. 3, alin. (1) și (2) , art.5, lit m) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 2, art 9, alin (2) și art 36, 

alin. (2) din privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și Strategia Națională privind 

Incluziunea Socială și reducerea Sărăciei 2015-2020,  Legea nr.286/2013, în care se 

prevăd că, primarii pot acorda ajutoare de urgență persoanelor/familiilor care se află 

în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, precum și alte situații 
deosebite stabilite prin Hotărâre a Consiliului local precum și Legea nr.199/1997 
privind Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale, Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.25/2019 privind aprobarea bugetului local pe 
anul 2019 ,Legea nr.24/2000,republicată privind Normele de tehnică legislativă cu 
modificările şi completările ulterioare, 

  

   Văzând avizul favorabil al comisiei mixte pentru administrația 

publică locală, juridică, socială și buget – finanțe din cadrul Consiliului local orășenesc 
Borsec. 

   În temeiul dispozițiunilor art.39(1), art.36(2), lit.d), art.36(6), pct.2, 
art.45(1), art.115(1), lit.b), alin(3), lit.a),b) din Legea nr.215/2001, republicată 2007 

privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și cu 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația  publică locală, republicată și modificată în 2013.,    

 

 

 

H O T Â R E Ș T E : 
 
 

   Art.1. (1). Cu începere din data de 01 iulie 2019 se  introduce în 

anexa 1 la Hotărârea Consiliului local orășenesc  Borsec nr.17/2019 punctul 11 care 
va cuprinde: 
 

 



 
2 

 

 

        - acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru nou-născuți, în cuantum de 
  

1. - 1500 lei/familie pentru nașterea unui copil; 
 

       (2) În cazul nașterilor de gemeni suma se va înmulți cu 

numărul copiilor născuți vii.  
 

               Art.2.(1)   Se  introduce în anexa 2 la Hotărârea Consiliului local 

orășenesc  Borsec nr.17/2019 descrierea metodologiei de acordare a  stimulentului 

financiar pentru familiile cu nou-născuți punctul 14 care va avea următorul cuprins: 

         (2) Beneficiarii stimulentului  sunt părinții/părintele 

copilului/copiilor nou-născuți, cu domiciliul stabil al ambilor părinți sau a 

părintelui în cazul familiei monoparentale în orașul Borsec, cu minim 6 luni 

înainte de nașterea copilului.  
                 (3) Cererea privind acordarea stimulentului financiar 

pentru nou-născuți se va depune la sediul Primăriei orașului Borsec, Compartimentul 

de Asistență Socială și Protecția Copilului, împreună cu următoarele documente  

doveditoare.    

  - Actul de identitate al ambilor părinți (original și copie)sau al părintelui în 

cazul  familiei monoparentale și al celorlalți membrii ai familiei (certificate de naștere 

pentru familia cu mai mulți copii); 

  - Certificatul de naștere al copilului nou-născut (original și copie);  
  - Cerere de solicitare  

  - Extras de cont cu indicarea codului IBAN necesar viramentului bancar, 
după  caz.  

  Copiile actelor  vor fi certificate „Conform cu originalul ” de persoanele 

responsabile din cadrul Compartimentului  de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Borsec.        

  Reprezentanții  Compartimentul de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Borsec vor înregistra doar cererile care sunt însoțite de toate documentele justificative 

și cor verifica integritatea și valabilitatea informațiilor din acestea.  

      (4) Stimulentul  pentru nou-născuți se acordă o singură 

dată, cu îndeplinirea  cumulativă a  următoarelor  condiții:  
    - Ambii părinți sau părintele în cazul familiei monoparentale are 

domiciliul stabil  în orașul Borsec cu minim 6 luni anterior datei nașterii copilului;              
      -  Dosarul este complet;    

    -  Intervalul de termen în care se depune solicitarea împreună cu dosarul 

complet  este de 2 luni de la data nașterii copilului.  
       (5) În cazul reconformării prevederilor art.2(4) dosarul se 

respinge . 

    Art.3.(1)  După verificarea dosarului Compartimentul de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Borsec   transmite primarului o propunere de cordare a 

stimulentului  în vederea aprobării precum și emiterii unei dispoziții în acest sens.  

                         (2) Plata stimulentului financiar familiilor pentru nou-

născuți, se va vira în contul beneficiarului în data de 5 a fiecărei luni pentru dosarele 

complete  depuse în luna anterioară  
                                      (3)  în cazul în care beneficiarul solicită stimulentul  în 

numerar , aceasta va ridica de la   casieria Primăriei orașului Borsec situat în orașul 

Borsec. Str.Carpați nr.6/A, sediul primăriei, parter. 

    

   Art.4. Cu data prezentei hotărâri se completează anexa 1 și 2 de 

lângă Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.17/2019, iar celelalte prevederi 
din hotărârea invocată rămân aplicabile 
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    Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează  Compartimentul  de Asistență Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 

            Art.6.  Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișaj. 
 

           Art.7. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 

                                   -  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului administrativ; 

                                   -  Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 

 

 

  Borsec, la  18  iunie 2019 

 
 
 

 
           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


