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H O T Ă R Â R E  
privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

 

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 8278/2019 –J din 16.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 

Examinând:  
- Raportul nr. 8279/2019 – X din 16.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 8823/2019 - P din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități;  
-  Raportul nr. 8881/2019 - L din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiară și 

agricultură; 
- Raportul nr. 8765/2019 - R din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 2, alin. - prevederile art. 258, alin. (3), ale art.  263 și ale art. 487 

din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 (1), ale art. 3, alin. (1) și alin. (2), ale art. 5, lit. m) din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2, ale art. 9, alin. (2) și ale art.  36, alin. (2) din Legea nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 62, lit. a) din Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, 
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 (1) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru nou-

născuți, în cuantum de: 
a) 2.000 lei/familie pentru prima naștere; 
b) 2.500 lei/familie pentru a doua naștere. 

 (2) În cazul nașterilor gemelare, suma se va înmulți cu numărul copiilor născuți vii. 
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Art.2 Bugetul alocat proiectului este de 2.000.000 lei pentru anul 2019. 
 
Art.3 Sumele reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială și se vor acorda în 

ordinea depunerii cererilor în limita bugetului aprobat pentru anul 2019. 
 
Art.4 Sumele vor fi acordate de Consiliul Județean Ialomița, la propunerea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, conform Metodologiei 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să aducă 

eventuale modificări ale prezentei metodologii prin dispoziție. 
 
Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 

și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
  

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                                        Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                          Adrian Robert IONESCU                     
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