
ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.68/24.04.2020 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 30 aprilie 2020,ora 11°0 

în temeiul art.133,alin.(1) ,art.134, alin.(1), lit.a), alin .(5),art .196,alin.(1) , lit.b) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. -Se convoacă Consiliul Local Perişor, judeţul Dolj în şedinţă ordinara, conform 
convocatorului anexat la prezenta dispoziţie, în ziua de 30.04.2020 ora 11°0,cu următoarea ordine 
de zi: 

Art.2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Perisor din data de 
30.04.2020 este prevăzut în anexa , care face parte integrantă din prezenta dispoziţie . 

Art.3. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.4. - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de 
sedinta,pe semnatura acestora/vor fi afisate pe pagina de internet a primariei, 
primariacomuneiperisor.ro 

Art.5. -Avand in vedere decretarea starii de urgenta secretarul general al UAT impreuna cu 
presedintele de sedinta vor organiza teleconferinta in vederea desfasurarii sedintei consiliului local. 

Art.6. - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin .(1) lit.e) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ . 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL 

EMILIAG~NU 



Anexă la Dispoziţia primarului nr.68/24.04.2020 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN 
DATA DE 24.04.2020 
Nr. Iniţiatorul 

proiect Titlul proiectului de hotărâre proiectului 
hotărâre de 

hotărâre 

1 1.Proiect de hotărâre privind Primar 
aprobarea din bugetul local . . . . . . . . . . . . . . 
a sumei de 2000 lei-stimulent 
financiar pentru fiecare copil 
nou nascut. 

2 1. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea din bugetul local a 
sumei de 2000 lei-stimulent 
financiar pentru fiecare copil 
nou nascut. 

3 1. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea din bugetul local a 
sumei de 2000 lei-stimulent 
financiar pentru fiecare copil 
nou nascut. 

-

Comisiile de Preşedinţii comisii/iar 
specialitate care de specialitate 
acordă avizul 

Comisia nr.1 Buldur Ionel ...... .... 
pentru activităţi 

economico-
financiare , 
agricultură , 
amenajarea 
teritoriului şi 
urbanism 

Comisia nr.2 de Pavel 
specialitate George .... .. .... .. .... .... 
pentru 
activitatea de 
învăţământ, 

sănătate , cultură 
şi culte. 
Comisia nr.3 de lovan 
specialitate Savastica .. . ..... .... ... .. . .. 
pentru activităţi 

administrative 
de stat şi 
juridică . 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL 

EMILIA~U 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea din bugetul local a sumei de 2000 lei-stimulent financiar pentru 

fiecare copil nou nascut 

Având în vedere: 
- raportul compartimentului de asistenta sociala nr.11243/23.04.2020 privind 
acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti 
- prevederile art.258 alin.3, art.263 si art.487 din Codul Civil 
- prevederile art.2 alin.1, art.3 alin.1 - alin.2 si art.5 lit.m din Legea nr.292/2011 
privind asistenta sociala 
- prevederile art.2, art.9 alin.2 si art.36 alin.2 din Legea nr.272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului , cu modificarile ulterioare 
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala, 
cu modificarile ulterioare 
- prevederile art 129 alin 1, alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.b din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
În temeiul art.154 alin .1 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 

PRIMARUL COMUNEI PERISOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE 

Art.1. Se aprobă acordarea din bugetul local a sumei de 2000 lei-stimulent 
financiar pentru fiecare copil nou nascut . 
Art.2 Se aproba anexa nr.1 -regulamentul privind acordarea stimulentului, care 
face parte integranta din prezenta hotărâre . 

Art.3 Hotărârea va intra in vigoare incepand cu data de 01.05.2020. 
Art.4 Primarul comunei va lua masurile necesare in vederea aducerii la 
îndeplinire a prezentei hotarari. 



ANEXA nr.1 la HCL nr„ „ „ „. /.2020 

REGULAMENT 
Privind acordarea stimulentului pentru nou-nascuţi 

Art.1 Beneficiara prezentei hotărâri este mama copilului I copiilor nou nascut /nascuţi, cu 
domiciliul in comuna Perisor, judetul Dolj . 

Art.2 Acordarea stimulentului se va face pe baza cererii si a documentelor doveditoare, ce se 
vor depune la Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Perisor, judeţul 
Dolj . 

Art.3 Cererea va fi inregistrata la registratura primariei Comunei Perisor doar in conditiile in 
care sunt atasate toate documentele justificative, in vederea verificării integrităţii si valabilităţii 
informaţiilor . 

Art.4 Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-nascuţ/născuţi va fi însoţită de 
următoarele acte : 

actul de identitate al mamei nou nascutului 
certificatul de nastere al copilului 
certificatul de casatorie , daca este cazul 
extrasul de cont pentru efectuarea viramentului, după caz. 

Art.5 Stimulentul financiar se acordă o singură data pentru fiecare copil nou nascut, pe bază 
de cerere. cu respectarea următoarelor condiţii : 

ambii părinţii ai copilului sau in caz contrar -obligatoriu mama -sa aiba domiciliul legal 
în Comuna Perisor, sau satul Maracinele, judetul Dolj si să locuiiască efectiv pe raza localitatii 

nasterea s-a inregistrat intr-o maternitate din Romania . 
dosarul să fie complet intocmit . 
termenul de depunere a dosarului este de 45 de zile de la data nasterii copilului /copiilor 

Art.6 Nu beneficiază de prevederile prezentului regulamant persoanele care : 
părinţii care nu locuiesc pe raza comunei Perisor, judetul Dolj 
dosarul este incomplet intocmit 
nu s-a respectat termenul de depunere a cererii 

Art .7 Stimulentul financiar pentru noii născuţi se va acorda în termen de 30 de zile de 
la data depunerii cererii . 

Art.8 Se aproba modelul de cerere privind solicitarea stimulentului , conform anexei 
nr.2 la prezentul regulament . 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 
Nr.11243 I 23.04.2020 

RAPORT, 

Subsemnata Lupu Valentina, Inspector asistent în cadrul Comp.Asistenta Sociala al Primariei 
comunei Perisor,expun următoarele : 

Având în vedere faptul că în comuna Perisor, populatia este într-o continua scadere, iar 
majoritatea locuitorilor sunt persoane trecute de virsta de 65 de ani, se doreste initierea unor 
masuri sociale privind stimularea natalitatii prin acordarea unui stimulent pentru nou nascuti . 

Fata de cele aratate se impune initierea unui proiect de hotărâre , care va fi supus aprobării 
consiliului local în sensul acordarii unei sume de 2000 lei din bugetul local ca si stimulant 
pentru nou-nascuti . 
Emiterea hotărârii are la bază prevederile art. 258 alin .3, art.263 si art.487 din Codul Civil , ale 
art.2 alin .1, art.3 alin.1 - alin.2 si art.5 lit.m din Legea nr.292/2011 privind asistenta sociala, 
prevederile art.2, art.9 alin.2 si art.36 alin .2 din Legea nr.272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului , cu modificarile ulterioare si - prevederile art 129 alin 1, 
alin.2 lit.d coroborat cu alin .7 lit.b, art.154 alin .1 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr nr.57/2019 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Având în vedere cele menţionate anterior propun Consiliului local Perisor, aprobarea acestui 
proiect de hotărâre. 

Inspector asistent 

Lu:ăfina 



Înregistrat În registrul entităţii 
Nr„ .. ... „. din .... .. .... .... 2020 

CERERE 
Pentru acordarea stimulentului nou-nascut 

Se aprobă 
Primar 

Subsemnata .... ...... ... .......... ... .... .. .. .. ....... ... .... ,CNP ... „ . .. .. . . .. .. .. . ....... .. . .. .. . „ ... , 

domicil iata in comuna Perisor, sat. ..... ... ... .. ... ... , str .......... .. ... . „ „ „ ... ... .. „ ...... „ ,nr ... ... . , 
posesoare a CI seria ... nr .. . ......... ... ... . „ ... emis de SCPLEP „ .. „ . . ........ .. .. .. . „la data de 
.. „ .... . „ ....... „ . .. „ ,telefon .... „ „ .. . „ . . „ „ . . .. , vă rog să aprobaţi acordarea stimulentului pentru 
nou-nascut 
Copilul a fost inregistrat in registrul starii civile al localităţii „ „ „ .... . .. „ .... ............. ... .. ..... , 
judetul ... „ .... ......... „ , sub numele ....... ... ..... .. .... .. ................. .. , 
CNP .... . „ . . ... . „ .. „„ .... „ „ .. ... , cu certificatul de nastere seria .. . ... ... nr .... .... .. „ . . . „ . . „ 

Declar pe propria răspundere , sub sancţiunea art.326 din Codul penal privind 
infracţiunea de fals in declaratii că , pentru copilul identificat cu 
CNP ... .... ... „ „ ... . . „ .. . .... „ „ ....... ...... , s-a depus doar prezenta cerere, in vederea acordarii 
stumulentului pentru nou-nascut. 

Persoana îndreptăţită se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului , locuind 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 : 
o să fie virata in cont bancar nr „ .. .. .. ... „ ........ „ „ .. .... ... ... .. ... ... ... „ . ... . 

o să fie ridicată de la casierie de catre titularul cererii 

Data .. ..... ...... .. .. . . Semnatura ... .. . ... ..... . ..... . .. . 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI PERISOR,JUDETUL DOLJ 


