
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 28.10.2021 

 

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 
 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 71211 din 20.10.2021 înaintat de 
către grupul de consilieri locali P.S.D., P.P.U.S.L. si PRO Romania: George-
Alexandru Bălan, Iulia Havrici Tomșa, Ionuț Ciocoiu, Radu-Cătălin Curpăn, 
Andreea-Alexandra Broască, Dragoș-Viorel Moroșanu, Dragoș-George Barcă,  
precum şi raportul de specialitate comun nr. 79994 din 22.10.2021 întocmit de 
către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;  

Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.10.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. ____ 
din __.10.2021 al Comisiei pentru buget finanțe precum și avizul favorabil nr. 
_____ din __.10.2021 al Comisiei Juridice; 

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și 
art. 5 lit. m) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și prevederile art. 2, art. 5 alin. (3), art. 46 alin. 
(3) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), alin. 7 

lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. „b” din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă acordarea, începând cu data de 01.11.2021, a unui 
stimulent financiar pentru copiii nou-născuți,  în vederea sprijinirii familiilor cu 
domiciliul în municipiul Roman, conform metodologiei prevăzute în anexa la 
prezenta, după cum urmează:  

- Pentru primul născut – 1.000 lei net;  
- Pentru al doilea născut – 1.200 lei net;  
- Pentru al treilea și pentru următorii născuți – 1.500 lei net. 
 
Art. 2. Se aprobă metodologia privind acordarea stimulentului financiar 

pentru nou-născuți, conform anexei la prezenta hotărâre. 



 

 
 
Art. 3  Se aprobă finanțarea sumelor prevăzute la art. 1, din bugetul local 

al municipiului Roman, titlul Asistenta Sociala, capitolul Asistenta sociala 
pentru famile si copii , subcapitolul Ajutoare sociale in numerar. 

 
Art. 4. Stimulentele prevăzute la art. 1 se vor acorda prin Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Roman.  
 
Art. 5  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman va asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
Art. 6  Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Roman și Direcției Economice, pentru luare la cunoştinţă şi conformare. 
 
  Preşedinte de şedinţă            Contrasemnează 
         Consilier,       Secretarul general al Municipiului Roman                             
Ionuț-Liviu CIOCOIU                                       Gheorghe CARNARIU 
 



 
 
 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. ___ din 28.10.2021 
 
 
 

 
METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI FINAN-

CIAR PENTRU NOU-NĂSCUȚI 
 

  
    Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 
292/2011, ale Legii nr. 272/2004 republicată, privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Re-
ducerea Sărăciei.  
 
I. Tipuri de beneficiari  
Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinții/părintele copilului/copiilor nou-
născut/născuți vii cu domiciliul 
sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Roman , iar nașterea 
să fie înregistrată în maternitatea Spitalului Municipal de Urgenta Roman . 
Cel puțin unul dintre membrii familiei să aibă domiciliul stabil în municipiul 
Roman , cu cel puțin 12 luni anterior datei cererii. Beneficiarul să facă do-
vada că a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni sau 12 luni in ultimii 2 ani 
, anterior datei cererii, cu excepția beneficiarilor care au absolvit studii pro-
fesionale/ liceale/ universitare în ultimele 12 luni, anterior datei cererii. 
 
II. Depunerea cererii și documnetele obligatorii  
Cererea privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născut se va depune, 
pentru fiecare nou-născut, la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman, 
împreună cu toate documentele doveditoare.  
 
III. Acte necesare:  
- Cerere tipizată, conform anexei A la prezenta metodologie; 
- Actul de identitate al unuia din părinți (în original și în copie);  
- Certificatul de naștere al copilului nou-născut (în original și în copie); 
- Adeverință de la SPCLEP Roman privind domiciliul/reședința în municipiul Ro-
man (dacă nu rezultă din actul de identitate); 
- Biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către 
Spitalul Municipal de Urgență Roman; prin excepție, biletul de ieșire din spi-
tal/certificatul medical constatator al nașterii poate fi emis de către maternitatea 
unde a avut loc nașterea, în cazul situațiilor medicale speciale (de ex. naștere pre-
matură, patologii asociate, etc.); 
- Adeverinta de la locul de munca al parintelui care depune cererea sau oricare alt 
document legal care sa ateste locul de munca si vechimea ; 
- Certificatele de naștere ale copiilor născuți anterior, după caz (în original și în 
copie); 
- Extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz.  
 



 
III. Etapele analizării dosarului și condițiile de acordare 
Beneficiarii prezentei metodologii vor depune documentele mai sus menționate la 
sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman . Reprezentanții 
D.A.S.Roman vor înregistra doar cererile care sunt însoțite de toate documentele 
justificative, după verificarea corectitudinii și valabilitatății informațiilor. 
 
Condiții de acordare:  
         Stimulentul financiar  se acordă o singură data pentru fiecare nou-născut, pe 
bază de cerere și documente justificative.  
       Cel puțin unul din părinți are domiciliul sau viza de reședință pe raza muni-
cipiului Roman de cel puțin 12 luni. 
      Beneficiarul să facă dovada că a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni 
sau 12 luni in ultimii 2 ani , anterior datei cererii, cu excepția beneficiarilor 
care au absolvit studii profesionale/ liceale/ universitare în ultimele 12 luni, 
anterior datei cererii. 
          Nașterea s-a înregistrat la Spitalul Municipal de Urgență Roman , cu excep-
ția situațiilor medicale speciale (naștere prematură, patologii speciale ,etc.) când 
nașterea are loc în altă unitate medicală. 
            Părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului. 
            Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet. 
       La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identi-
tate, certificatul de naștere al copilului nou-născut, certificatele de naștere ale co-
piilor născuți anterior, în original, pentru confirmarea conformității copiilor cu 
originalul. 
În cazul în care dosarul nu conține certificatele de naștere ale copiilor născuți an-
terior, stimulentul financiar va fi acordat ca pentru primul născut al mamei; 
          Termenul de depunere a dosarului este de 30 de zile de la data nașterii co-
pilului.  
 
V. 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 sunt semnate sau ștampilate, după caz, etc.). 
- Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii sau datorii nee-
șalonate către bugetul local.  
- Nu au respectat termenul de depunere a cererii.  
 
VI. Acordarea și plata 
Stimulentul financiar pentru nou-născuți se va acorda și plăti (vira) în termen de 
maximum 15 zile lucratoare de la depunerea cererii. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexa A la Metodologia privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți  

 

CERERE 
PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI FINAN-

CIAR PENTRU NOU-NĂSCUȚI 
 
 
 
Subsemnatul(a) _____________________domiciliat(ă) în municipiul Roman , str.______________,  
nr. ________bloc _____, sc ______, ap. _____, telefon _____________, posesor al B.I./C.I. 
seria ________, nr. ______________, cod numeric personal _____________, eliberat de 
______________, la data de __________, vă rog să-mi aprobați acordarea stimulentului finan-
ciar pentru nou-născut, în calitate de părinte al acestuia. 
 

Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile al Municipiului Roman, sub numele de 
_________________________________________________, 
C.N.P._____________________________, în temeiul certificatului de naștere seria ________, 
nr._____________, copilul fiind al ____________ născut al mamei sale, pe nume 
___________________________, posesoare a B.I./C.I. seria ________, nr. ______________, 
cod numeric personal _____________, eliberat de ______________, la data de __________. 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul penal privind infracțiunea de 
fals în declarații că, pentru copilul identificat cu C.N.P. _____________________s-a depus 
doar prezenta cerere, în vederea acordării stimulentului financiar pentru nou-născut. 

Persoana îndreptățită se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și locuiește împreună cu 
acesta, copilul 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 virată în contul bancar menționat în extrasul de cont anexat 

□ să fie ridicată de la caserie de titularul cererii 

 
 
Data _____________ 

 
 
SEMNĂTURA, 

 
 

 
 

 
 



 

                                    

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr.            www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,   
  Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Consilieri locali: George-Alexandru Bălan, Iulia Havrici Tomșa, 
Ionuț Ciocoiu, Radu-Cătălin Curpăn, Andreea-Alexandra Broască, Dragoș-
Viorel Moroșanu, Dragoș-George Barcă 
Nr. 71211 din 20.09.2021            
 
 
 

                               
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 la proiectul de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru 
nou-născuți 

 
 

Conform datelor statistice publicate în baza de date Tempo Online, 
disponibilă pe pagina web http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table, nivelul natalității în Municipiul ROMAN este 
în scădere accentuată, cu următoarele valori: anul 2016 - 586, anul 2017 - 591, 
anul 2018 - 589, anul 2019 - 592, anul 2020 – 447 născuți vii.  

Scăderea înregistrată în anul 2020 fată de anul anterior este de 24,5%, iar 
față de nivelul din 2000 este de 32,7%.  

De altfel la nivelul intregului Judet Neamt tendinta este de scadere 
accentuata in anul 2020 fiind inregistrati un numar de 3925 nascuti vii fata de 
4651 in anul 2019 , scaderea fiind de 15% la nivel de judet . 

 Pentru problema deficitului demografic se caută soluții în toate statele 
membre ale Uniunii Europene. Sub spectrul îmbătrânirii accentuate a populaţiei 
Europei, numărul copiilor scade din ce în ce mai mult, iar rezultatul este 
periclitarea pieţei forţei de muncă şi a sistemelor de sănătate şi de pensii. 
Statisticile demografice sunt alarmante: populaţia Europei scade dramatic. Cu 
toate acestea, studiile arată că oamenii îşi doresc mai mulţi copii, dacă ar avea 
siguranţă economică. 

În prezent, rata natalității nu este suficient de ridicată pentru a înlocui 
decesele și multe tări din estul și sudul Europei, inclusiv țara noastră, se 
confruntă acum cu un declin al populației pe fondul creșterii emigrației 
(fenomenul părăsirii țării sau regiunii natale) și a ratei crescute a deceselor 
raportată la cea a natalității. 

Conform concluziilor unui studiu al Institutului  Francez de Studii 
Demografice, prezentat în cadrul unei reuniuni a Parlamentului European, statele 
membre care au dezvoltat politici privind sprijinirea copiilor şi reconcilierea 
vieţii de familie cu cariera au cele mai mari rate de fertilitate.  



 
De asemenea, referitor la soluția pentru pentru încurajarea cuplurilor să 

aibă mai mulţi copii, se conturează idea că politicile publice trebuie să se axeze 
pe politici economice, de ocupare a forţei de muncă şi de protejare a familiei. În 
România, de exemplu, este foarte dificil pentru tineri să devină independenți, 
pentru că ”dacă ar avea acces mai uşor la locuinţe, ar începe mai devreme să aibă 
copii“. 

Cauzele înregistrării acestui declin demografic sunt multiple și pornesc de 
la reducerea numǎrului de cǎsǎtorii și creșterea celui de divorţuri, modificarea 
modelelor de comportament și a stilul de viaţǎ, cheltuielile mari și îngrijorarea 
părinților pentru viitorul copiilor. 

Astfel, mǎsurile propuse în statele membre dezvoltate pentru creșterea 
natalitǎţii se referă la adoptarea unor politici publice care sǎ stabileascǎ un cadru 
stabil pentru deciziile privind maternitatea precum și la asigurarea securității 
sociale pentru numǎrul crescut de mame singure, respectiv diverse facilitǎţi în 
îngrijirea copiilor. Cele mai ridicate rate ale fertilității se înregistrează în țări 
precum Franța și Suedia (ca rezultat al bugetelor sociale generoase și al 
costurilor scăzute legate de creșterea unui copil în aceste țări). 

În prezent, majoritatea părinților sunt preocupați de asigurarea unui nivel 
de trai acceptabil, înainte de a avea primul copil, iar căutarea unui loc de muncă 
mai bun care să ofere o oarecare siguranță/stabilitate financiară pe termen mediu 
este unui dintre factorii decisivi care amână cu câțiva ani decizia de a avea copii. 
Prin urmare, convingerea potrivit căreia numai familiile suficient de bogate își 
pot permite copii (mai mulți) este tot mai răspândită. 

În municipiul Roman , datorită declinului  ratei natalității , corelat cu 
înaintarea în vârstă a populației și cu fenomenul emigrației tinerilor, structura pe 
grupe de vârstă a populației se modifică, în sensul reducerii numărului și 
ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației vârstnice.  

Luând în considerare argumentele prezentate și în scopul sprijinirii 
familiilor cu domiciliul în municipiul Roman de către autoritatea locală, 
propunem acordarea de către U.A.T. Municipiul Roman, prin Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Roman, începând cu luna noiembrie anul 2021 
si a aprobării proiectului de hotărâre, a unui stimulent financiar pentru copiii 
nou-născuți, cuantumul acestuia fiind stabilit după cum urmează: 

- pentru primul născut – 1.000 lei net; 
- pentru al doilea născut – 1.200 lei net; 
- pentru al treilea sau următorii născuți – 1.500 lei net. 

 
Fondurile necesare se vor asigura din bugetul Municipiului Roman , titlul 

Asistenta Sociala , capitolul Asistenta sociala pentru famile si copii , subcapitolul 
Ajutoare sociale in numerar . 

 
Considerând că numărul nașterilor se va menține macar la nivelul anului 

2020 și tendința de scădere va fi stopată, efortul financiar al U.A.T. Municipiul 
Roman se estimează la aproximativ 550.000 lei anual (1.233 lei sprijin mediu x 
447 nou-născuți) , daca toti beneficiarii vor fi eligibili . 

Sumele vor fi acordate de către U.A.T. Municipiul Roman conform 
Metodologiei prevăzute în Anexă, care devine parte integrantă din hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț. 



 
Inițiativa este fundamentată pe prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), 

alin. (2) și art. 5 lit. m) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare.  

Potrivit acestora, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să 
intervină pentru pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare 
ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare 
socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei 
persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervenind prin crearea 
de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă 
socială şi servicii sociale adecvate. Iar unul dintre principiile generale ale 
sistemului naţional de asistenţă socială este cel al activizării, conform căruia 
măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul 
integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea 
nucleului familial. 

De asemenea, potrivit art. 2, art. 5 alin. (3), art. 46 alin. (3) și art. 114 alin. 
(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice alte reglementări 
adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi 
orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează 
cu prioritate principiului interesului superior al copilului, iar autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în 
procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a 
problemelor sociale care privesc copiii. 

Răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în 
primul rând părinților, aceștia având obligația de a-și exercita drepturile și de a-și 
îndeplini obligațiile față de copil ținând seama cu prioritate de interesul superior 
al acestuia. În subsidiar, responsabilitatea revine colectivității locale din care fac 
parte copilul și familia sa.  

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini părinții 
sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligațiilor ce le 
revin cu privire la copil, dezvoltând și asigurând în acest scop servicii 
diversificate, accesibile și de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului. În acest 
sens, organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile 
administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu 
atribuții în domeniul sănătății și în domeniul educației sunt obligate să adopte, în 
condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: reducerea mortalității 
infantile, prevenirea malnutriției și a îmbolnăvirilor, dezvoltarea de acțiuni și 
programe pentru ocrotirea sănătății și de prevenire a bolilor, de asistență a 
părinților și de educație, precum și de servicii în materie de planificare familială. 

Totodată, conform Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei, autoritățile locale au responsabilitatea furnizării de servicii 
adecvate pentru persoanele/familiile aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială, activități pentru care în clasificaţia bugetară a bugetelor locale sunt 
prevăzute capitole dedicate serviciilor sociale și pentru serviciile de ocrotire a 
copilului. Mai mult, legislația națională a urmărit responsabilizarea expresă a 
autorităților publice locale pentru înființarea, organizarea și finanțarea serviciilor 



 
sociale. Investiția în asistență socială la nivelul comunității locale va permite 
României să facă economii pe termen mai lung în alte domenii de politici 
publice, precum sănătatea și educația, și să îndeplinească obiectivele stabilite la 
nivelul Uniunii Europene în domeniile incluziunii sociale, educației și ocupării 
forței de muncă. Sărăcia are o dimensiune teritorială accentuată în România, 
fiind mai pronunțată în regiunea de Nord-Est. Aproximativ 6% din populația 
rurală și 3% din populația urbană trăiesc în zone marginalizate unde capitalul 
uman redus se combină cu un grad redus de ocupare formală și în condiții de 
locuire inadecvate. 

Având în vedere aspectele prezentate, subsemnatii am inițiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl propunem spre aprobare plenului Consiliului Local 
al Municipiului Roman . 

 
  
Consilieri locali:  
 
George-Alexandru Bălan 
Iulia Havrici Tomșa 
Ionuț Ciocoiu 
Radu-Cătălin Curpăn 
Andreea-Alexandra Broască 
Dragoș-Viorel Moroșanu 
Dragoș-George Barcă 

 



 

                                    

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr.            www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,   
  Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Direcția juridică și Administrație publică și Direcția Economică 
Nr. 71211 din 20.09.2021            
 

 
                  RAPORT DE SPECIALITATE  

 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui 

stimulent financiar pentru nou-născuți 

 
Analizând refe ratul de aprobare  și  proiectul de hotărâre  

îna intate de către cons ilierii  locali  PSD, PPUSL s i PRO Romania: 
George-Alexandru Bălan, Iulia Havrici ,  Ionuț Ciocoiu,  Curpăn 
Cătălin, Moroșanu Dragoș-Viorel,  Broască Andreea,Barcă Dragoș-
George,   am constatat   că acestea  îndeplinesc condiți i le de 
legalitate și  oportunitate.  
 
Din punct de vedere al oportunității  

În prezent,  nivelul natali tăți i  în Municipiul ROMAN este în  
scădere accentuată,  scăderea înregistrată în anul 2020 fată  de anul 
anterior f i ind de 24,5%, iar față de nivelul din 2000 este de 32,7%.  
Cauzele înregistră ri i acestui declin demografic  sunt multip le  și  
pornesc de la reducerea numǎrului de cǎsǎtorii  și  c reș terea celui de  
divorţuri ,  modificarea modelelor de comportament și  a s ti lul  de  
via ţǎ , cheltuieli le mari și  îngrijorarea părinți lor pentru vi i torul  
copiilor.  
      În prezent, majoritatea părin ți lor sunt preocupați  de as igurarea  
unui nivel de trai  acceptabi l ,  înainte de a avea primul copil,  iar  
căutarea unui loc de muncă mai bun care să ofere  o oarecare  
siguranță/stabil itate financiară pe termen mediu este unui dint re  
fac torii decisiv i care amână cu câțiva ani decizia de a avea copii .  
Prin urmare,  convingerea potrivit  căreia numai familii le suficient  
de bogate  își  pot permite copii  (mai mulți)  este tot  mai răspândită.  
În municipiul Roman,  datorită declinului ratei  natalităț i i,  corelat  
cu îna intarea în vârstă a populației  și  cu fenomenul emigrație i  
t inerilor,  structura pe grupe de  vârstă a populației  se modifică,  în  
sensul reducerii  numărului ș i  ponderii  t inerilor și  a l creșterii  
numărului și  ponderii populație i vârstnice.   
       În aceste condiți i ,  în vederea sprij iniri i  familii lor cu  
domiciliul în municipiul Roman,  este oportună acordarea de  către  



 
U.A.T.  Municipiul Roman,  prin Direcția de Asistență Socială a  
Municipiului Roman,  începând cu luna noiembrie anul 2021 a unui  
stimulent f inanciar pentru copiii  nou-născuți , cuantumul acestuia  
fi ind stabili t  după cum urmează:  

-  pentru primul născut – 1.000 lei  net;  
-  pentru al doilea născut – 1.200 lei  ne t;  
-  pentru al treilea sau următorii  născuți  – 1.500 le i net. 

 
Fondurile necesare se vor asigura  din bugetul Municipiului  

Roman,  ti t lul  Asistenta Sociala,  capitolul Asis tenta sociala pentru  
famile si  copii ,  subcapitolul Ajutoa re sociale in numerar .  
Considerând că  numărul nașterilor se  va menține macar la nivelul  
anului 2020 și  tendința de scădere va  fi  stopată , efortul financiar  
al  U.A.T. Municipiul Roman se estimează la aproximativ 550.000 
lei anual (1.233 lei  sprijin mediu  x 447 nou-născuți),  daca  toti  
beneficiari i vor fi  e ligib il i  .  
Sumele  vor fi  acordate de către  U.A.T. Munic ipiul Roman conform 
Metodologiei prevăzute în Anexă,  care devine parte integrantă  din  
hotărârea Consiliului Local al  Municipiului Roman.  
 
Din punct de vedere al legalității  

Potrivit  prevederilor Legii  asistenței  sociale  nt.  292/2011,  
autorități le adminis trație i publice locale sunt obligate să intervină  
pentru prevenirea,  l imitarea sau înlăturarea efectelor temporarre  
ori  permanente ale s ituați ilor care  pot genera marginalizarea sau 
excluziunea socială a persoanei,  familiei ,  grurpurilor ori  
comunități lor.  

Iniț iativa este fundamenta tă pe prevederile art .  2 alin.  (1),  
art .  3 alin.  (1),  alin.  (2) și  art .  5 l i t .  m) din Legea asistențe i  

sociale  nr.  292/2011,  cu modificările și  comple tările ulterioare.   
Potrivit  preveder ilor legale  menționate,  autorități le  administra ției  
publice locale sunt obligate să intervină  pentru pent ru preveni rea,  
l imitarea sau înlăturarea efectelor  temporare ori  permanente ale  
situaţi i lor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a  
persoanei,  familiei ,  grupurilor ori  comunităţ ilor.   

Responsabilitatea privind dezvoltarea proprii lor capacităţi  de  
integrare socia lă şi  implicarea ac tivă în soluţionarea situaţi i lor de  
dificulta te revine fiecărei persoane,  precum şi familiei acesteia,  
autorităţi le s ta tului intervenind prin crearea de oportuni tăţi egale  
şi ,  în subsidiar,  prin acordarea de benefic ii  de as is tenţă socială şi  
servicii  socia le adecvate.  Iar unul dintre princip iile generale  ale  
sistemului naţional de asistenţă socială  es te cel al activizării ,  
conform căruia măsurile  de as is tenţă socială au ca obiectiv final  
încurajarea ocupări i ,  în scopul integrări i /rein tegrăr ii sociale şi  
creşterii  calităţi i  vieţ i i persoanei,  şi  întărirea nucleului familial .  
De asemenea,  potrivit  a rt .  2,  art.  5 alin.  (3),  art . 46 alin. (3) și a rt .  
114 a lin.  (1) din Legea nr.  272/2004 privind protecția și  

promovarea drepturilor copilului ,  republicată,  cu modificările  și  



 
completări le ulterioare, orice alte reglementări  adoptate în  
domeniul respectării  şi  promovării  drepturilor copilu lui,  precum şi 
orice act juridic emis  sau, după caz,  încheiat  în acest domeniu se 
subordonează cu prioritate principiului in teresului superior a l  
copilului,  iar autorităţ i le administraţiei  publice locale au obligaţia  
de a implica colectivitatea locală  în procesul de  identificare a  
nevoilor comunită ţii  şi  de soluţionare la nivel local a  problemelor  
sociale care privesc copiii.  
 
 Având în vedere cele ce preced,apreciez proiectul de hotărâre  
ca fi ind legal și  oportun si   recomand  adoptarea acestuia. 
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