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PROJECT DE HOTARARE NR, . ..8__ 
privind completarea Hotlirarii Consiliului Judetean Ialomita nr, 47 din 24.04.2019 
privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti, cu modificlirile �i 

completlirile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomita, 
' ' 

A vand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.3:rllJfadM-t:: din 

Judetean Ialomita; 
1 

- Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea 
unui stimulent financiar pentru nou-nascuti, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Examinand: 
- Raportul de specialitate nr.'/J!/1/JoJ.o.r din /4.o.J- . .zo� al Directiei Coordonare 

Organiza.re; 
- Avizul n.r. din al Comisiei juridice, de disciplina, drepturi, 

obligatii si incompatibilitati; 
- Avizul nr. din al Comisiei econornico-financiara �i agriculture; 
- Avizul nr. din al Cornisiei pentru munca, sanatate, asistenta 

sociala. $i familie, . 
In confornutate cu: 
- prevederile art. 258, alin. (3), ale art. 263 �i ale art. 487 din Codul Civil, republicat, 

cu rnodificarile �i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 2, alin. (1), ale art. 3, alin. (1) �i alin. (2), ale art. 5, lit. m) din Legea 

asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 2, ale a11. 9, alin. (2) si ale art. 36, alin. (2) din Legea nr. 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 62, lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2015-2020; 
- prevederile art. 85 - 86 din Regulamentul de organizare $i functionare a Consiliului 

Judetean Ialomita, adoptat prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 3/19.01.2017 ,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

15.o.2. .q;2o al Presedintelui Consiliului 
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- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) �i alin. (5) lit. b) !?i e) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOT ARA.STE: 

Art.I Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea 
unui stimulent financiar pentru nou-nascutl, cu rnodificarile �i cornpletarile ulterioare, se 
completeaza dupa cum urmeaza: 

1 .  Dupa art. 2 se introduce un nou articol, cu urmatorul cuprins: 
"art. 21 Bugetul alocat proiectu/ui va fl reflectat anual in bugetul general al 
Judetului Ialomita." 

2. Dupa art. 3 se introduce un nou articol, cu urmatorul cuprins: 
"art. 31 Sumele reprezintd o formd de sprijin cu destinatie speciala si se var 
acorda in ordinea depunerii cererilor in limita bugetului aprobat anual. 

3 . Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 24.04.2019 privind 
acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti, actualizata, se completeaza 
la punctul IV, lit. d) cu urrnatorul alineat: 
"Prin exceptie de la termenul prevazut la lit. d), cererile privind acordarea 
stimulentului financiar pentru nasterile survenite in perioada 1 ianuarie - 29 
februarie 2020, pot Ji depuse pdnd la data de 31 martie 2020." 

Art.II Celelalte prevederi ale .Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 
24.04.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, riiman in vigoare. 

Art. m Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotarare se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, directiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialornita �i Directiei Generale de Asistenta Sociala �i Protectia 
Copilului Ialomita., urmand sii fie publicata pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, 

PRESEDINTE 
VICTOR MORARU 

Avizat 

Secretarul General al Judetutut Ialomira 

Adrian-Robert IONESCU 
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PRE$EDINTE Nr. �-'fin /6. o.e. 2020 

REFERATDEAPROBARE 

la proiectul de hotarare privind completarea Hotiirfirii Consiliului Judetean Ialomita 
nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti, 

cu modificlirile �i completlirile ulterioare 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii se propune completarea Hotararii 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent 
financiar pentru nou-nascuti, cu rnodificarile si completarile ulterioare. 

Pe fondul existentei unor valori scazute ale ratei natalitatii la nivelul judetului 
Ialornita �i pentru a veni in sprijinul familiilor in ingrijirea, cresterea �i dezvoltarea 
armonioasa a copilului in cadrul familiei, Consiliului Judetean Ialomita a aprobat prin 
Hotararea nr. 47 din data de 24.04.2019 acordarea unui stimulent financiar pentru nou 
nascuti, 

Acordarea acestui stimulent s-a realizat incepand cu data de 7 mai 2019 pe baza unei 
metodologii, anexa la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/24.04.2019, anexa ce a 
fost actualizata prin Hotararea Consiliului Judetean Ialornita nr. 159 din 27 .11 .2019 .  

Potrivit art. 2 �i 3 din Hotararea nr. 47/24.04.2019 "Art. 2 Bugetul alocat proiectului 
este de 2.000.000 lei pentru anul 2019. 

Art.3 Sumele reprezintd o formd de sprijin cu destinatie speciald si se vor acorda in 
ordinea depunerii cererilor in limita bugetului aprobat pentru anul 2019." 

Pentru a sublinia caracterul de continuitate a proiectului este necesara completarea 
acestei hotarari prin introducerea unor prevederi referitoare la faptul ca bugetul alocat 
proiectului de stimulare a natalitatii la nivelul judetului Ialomita va fi reflectat anual in 

bugetul general al Judetului Ialornita. 
De asemenea, pentru a evita excluderea unor potentiali beneficiari din cauza 

necunoasterii continuarii programului �i ln anul 2020, se impune prelungirea termenului de 
depunere a cererilor privind acordarea stimulentului financiar pentru nasterile survenite in 
perioada I ianuarie - 29 februarie 2020, pana la data de 3 1  martie 2020. 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialornita aprobarea hotararii in forma �i continutul prezentate in proiect. 

PRESEDINTE 

VICTOR MORARU 
Conslllul Judetean lalomita 
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Redactat, 

Novae Ramona-Florentina 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 

47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent tinanciar pentru nou-nascuti, cu 
modificarile �i completarile ulterioare 

Prin proiectul de hotarare initiat de Presedintele Consiliului Judetean Ialomita se 
propune completarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 24.04.2019 privind 
acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti, cu rnodificarile �i completarile 
ulterioare. 

Avand in vedere ca din analiza datelor statistice a rezultat ca numarul nou-nascutilor 
vii, ai carer parinti au rezidenta pe raza judetului Ialomita a scazut �i pentru a stimula 
natalitatea, prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 24.04.2019 a fost aprobata 
acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti pe baza unei metodologii. 

Fiind aduse o serie de modificari metodologiei de acordare a stimulentului, in sedinta 
din 27 . 1 1 .20 19 ,  plenul Consiliului Judetean Ialornita a aprobat prin Hotararea nr. 159 
actualizarea acesteia. 

Proiectul de stimulare a natalitatii la nivelul judetului Ialornita are aplicabilitate pe mai 
multi ani, astfel fiind necesara introducerea unor prevederi referitoare la faptul ca bugetul 
alocat proiectului de stimulare a natalitatii la nivelul judetului va fi reflectat anual In bugetul 
general al Judetului Ialomita, 

De asemenea, pentru perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2020, prin proiectul de hotarare 
se instituie posibilitatea depunerii unor cereri peste termenul de 30 de zile prevazut de 
metodologie motivat de faptul ca pot exista beneficiari care nu au cunoscut ca programul de 
stimula.re are aplicabilitate �i in anul 2020. Astfel se prelungeste termenul pentru situatiile 
anterior mentionate pana la data de 3 1  martie 2020. 

Aprecii.nd ca sunt indeplinite conditiile de legalitate, propunem Consiliului Judetean 
Ialomita adoptarea hotararii in forma si continutul prezentate in proiect. 

DIRECTOR EXECUTIV 

IONICA BAICOIANU 

Consl!lul Judett!an lalomita 
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