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H O T Ă R Â R E  
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind 

acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Referatul de aprobare nr. 3370/2020 - K din 13.02.2020 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea 
unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare, 

Examinând:  
- Raportul de specialitate nr. 3412/2020 - E din 14.02.2020 al Direcției Coordonare 

Organizare;  
- Avizul nr. 3917/2020 - Y din 19.02.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  
- Avizul nr. 3617/2020 - C din 17.02.2020 al Comisiei economico-financiară și 

agricultură; 
- Avizul nr. 3828/2020 – A din 18.02.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2, alin. (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; 
- prevederile art. 85 - 86 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
3/19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) și e) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind 

acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. După art. 2 se introduce un nou articol – art. 2¹, cu următorul cuprins: 
”art. 2¹ Bugetul alocat proiectului va fi reflectat anual în bugetul general al 

Județului Ialomița.” 

2. După art. 3 se introduce un nou articol – art. 3¹, cu următorul cuprins: 

”art. 3¹ Sumele reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială și se vor 

acorda în ordinea depunerii cererilor în limita bugetului aprobat anual. 

3. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind 
acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, actualizată, se 
completează la punctul IV, lit. d) cu următorul alineat: 
”Prin excepție de la termenul prevăzut la lit. d), cererile privind acordarea 

stimulentului financiar pentru nașterile survenite în perioada 1 ianuarie – 29 

februarie 2020, pot fi depuse până la data de 31 martie 2020.” 

 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 
24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare.  

 
Art. III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se 

va comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița,, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
                                                        
                                                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                 Secretarul General al Judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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