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Aviz toate comisiile

ROMANIA
oRAguL BtcAZ

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Nr. din 27.01.2022

privind acordarea unui stimulent pentru cresterea natalitifii 9i a populaliei tinere in
oragul Bicaz,judeful Neamf 9i aprobarea Metodologiei privind acordarea stimulentului

pentru cresterea natalitdfii 9i a populaliei tinere in orasul Bicaz,judeful Neam!

Gonsiliul Local al oragului Bicaz, judeful Neam!, intrunit in gedinla ordinard
din data de 27.01.2022, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Carta europeand
a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea
nr.199/1997, ,,prin autonomie locald se Tn[elege dreptul gi capacitatea efectivd ale
autoritdfilor administraliei publice locale de a soluliona gi de a gestiona, in cadrul legii,
in nume propriu giin interesul populafiei locale, o parte importanti a treburilor publice";

Avdnd in vedere prevederile:
- art. 15, alin. (2) gi art. 120, alin. (1) gi art. 136 din Constitulia Romdniei,

republicatd;
-art.2, alin. (2), art.41, alin. (5), art.50, alin. (4), art.58, art.59, art.61, art.62 si

art. 70 din Legea nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
acterlor normative, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- art. 2 alin 1, art. 3, alin. 1, alin. 2 gi art. 5 lit. m) din Legea asistenlei sociale nr.
29212011 cu modificdrile si completdrile ulterioare,

- art. 2, art. 5 alin. 3, art. 46 alin. 3 gi art. 114 alin. 1 din Legea nr. 272t2004
privind proteclia 9i promovarea drepturilor copilului;

- art. 129, alin. (2), lit. d 9i alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ, adoptat prin
ouc 5712019;
. Yitzind referatul de aprobare a consilierilor locali PSD: Apopei Mihai, Apetroei

Mihaela, Budaci Florica, Bulai Daniel si Luca Cristinel inregistrat la Primdria oragului
Bicaz,judelul Neam! sub nr. 15175 din 22.12.2021;

Potrivit raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primaruluiinregistrat sub nr. 15242 din 23.12.2021;

fin6nd cont de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Conrsiliului Local;

Tn temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ, adoptat
prin OUG 5712019;

norAnAsre:,



Art. 1. Se aprobd acordarea, incepind cu data de 1 februarie 2022, a unui stimulent
in vederea sprijinirii familiilor cu domiciliul in oragul Bicaz, judelul Neam!, pentru copiii nou-
ndsculi, conform metodologiei prevdzute in anexa la prezenta, dupd cum urmeazd:- pentru fiecare nou.niscut - 1S00 lei net;

- pentru fiecare copil adoptat pdni la virsta de 18 ani- 1500 lei net;
Art. 2. Se aprobd metodologia privind acordarea stimulentului pentru cregterea

natalitalii gi a populaliei tinere in oragul Bicaz, conform anexei la prezenta hotdr6re.
Art. 3. Se aprobd finantarea sumelor previzute la art. 1, din bugetul local al UAT

orag Bicaz, judelul Neam!.
Art. 4. Stimulentele previzute la art, 1 se vor acorda prin Direclia de Asistenld

Sociald gi Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul primdriei Bicaz.
Art. 5 Prin grija secretarului general al oragului Bicaz, hotdrArea se va comunica

persoanelor gi autoritdfilor interesate.

tNfTfATORt, L /t
APOPEI MIHAI rAL,Yl r

APETROEI MIHAELX'W
BUDAGA FLoRtcA @-

BULAI DANIEL > I

LUCA GRISTINEL ry?

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Maria - lrina Gibi

-{^#



Vletodologia privind acordarea Stimulentului pentru Cre;terea
Natalitlfii ;i a Populafiei Tinere in Oragul Bicaz

Ptezenta metodologie are la bazdprevederile Legii asistenfei sociale m.29212011 qi
ale Legii 2721 2004 republicatd, privind protecfia qi promovarea drepturilor copilului, ale
Strategiei Nalionale privind Incluziunea Socialb gi Reducerea Sdrdciei.

I.Tipuri de beneficiari

Benefi ciarii prezentei metodologii sunt pdrifiiil pdrintele copilului/ copiilor nou-
ndscut/ nSsculilor vii qi pdrinfii/pdrintele care adoptd unul sau mai mul1i copii p6nd la vdrsta
de [8 ani, cu domiciliul pe raza administrativ teritoriald a oraquluiBicaz,jude]ul NeamJ. Cel
pulin unul dintre membrii familiei trebuie sd aibb domiciliul stabil in ora$ul Bicaz, cu cel
pu!.in qase luni anterior datdrii cererii.

II. Depunerea cererii qi documentele obligatorii

Cererea privind acordarea stimulentului pentru creqterea natalitdgii qi a populaliei
tinere se va depune pentru fiecare nou-ndscut/ copil adoptat, la Direcfia de Asistenld Sociald a
oraqului Bicaz,judeful Neamj impreund cu toate documentele doveditoare.

III. Acte necesare:

- Cerere tipizatd,, conform Anexei A,laprezenta metodologie;

- Copiile actelor de identitate ale pdrinfilor;

- Certificatul/ certificatele de na;tere, al copilului/ ale copiilor, nou- ndscut/ ndscufi
sau adoptatl adopta[i;

- Hotdrdrea judecdtoreascd definitivd ce atestd adop{ia;

- Extras de cont bancar pentru efectuarea viramentului, dupd, caz;

IV. Etapele analizlrii dosarului qi condi{iile de acordare

Beneficiarii prezentei metodologii vor depune documentele mai sus menfionate la
sediul Direcliei de Asisten{d Sociald a oraEului Bicaz. Reprezentan}ii DAS Bicaz vor
inregistra doar cererile care sunt insolite de toate documentele justificative, dupd verificarea
corr:ctitudinii gi valabilitdlii informa{iilor.

Condi{ii de acordare

o Stimulentul financiar se acordd pentru fiecare nou- ndscut/ copil adoptat inparte, atdt
in cazsl naqterii de gemeni sau tripleli c6t qi al adopliei a doi sau mai mul1i copii cu
vdrsta de pdnd in18 ani;

o Cel pulin unul dintre pdrinli are domiciliul in oragulBicaz, de cel pufin 6 luni anterior
datei naEterii copilului.

o Pdrinlii se ocupd de creqterea sau ingrijirea copilului;
o Dosarul cu actele doveditoare este acceptatnumai dac6 este complet;
o La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat sd prezinte actul de identitate,

certificatul de naqtere, hotdrdrea de adoplie, toate in original, pentru confirmarea
conformitdlii copiilor cu originalul;



o Termenul de depunere a dosarului pentru acordarea stimulentlui financiar este de 30
de zile dela data naqterii/ adopliei copilului/ copiilor. In cazul stimulentului care
acopera costul hranei la cresa orasului Bicaz cererea poate fi facuta incepand cu luna a
3 a de la nasterea copilului dar nu mai tarziu de implinir ea a 2 ani si 1 1 luni de la data
inscrisa in actul de nastere.

o Sd aibd achitatelazitaxele qi impozitele locale.

V. Nu beneficiazl de prevederile prezentei metodologii, persoanele care:

- nu se incadreaz["in condiliile de eligibilitate stabilite de prezentametodologie;

- au depus un dosar incomplet, sau actele care insofesc cererea nu sunt valabile (sunt expirate,
nu sunt semnate sau;tampilate, etc);

- stimulentul financiar nu se acordb beneficiarilor care au datorii sau datorii neesalonate cdtre
bugetul local;

- nu au respectat termenul de depunere al cererii;

VI. Acordarea qi plata

Stimulentul financiar pentru copii nou-ndscufi I adoptali se va pl6ti in termen de
maximum 15 zile lucrdtoare de la depunerea cererii, prin virament bancar sau in numerar la
caseria Primdriei oraqului Bicaz,judeful Neam{.



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

CERERE
PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI

FINANCIAR PENTRU NOU.NASCUTI

Sulrsemnatul(a)............ .....domiciliat(d) in oraqul Bicaz, str. .................... ,
ff................, bloc....... sc.................., W,....... telefon.......
posiesor alB.I.lC.I. seria... m..............
CNP.......... eliberat de ............. la data de

vd rog sd-mi aprobafi acordarea stimulentului financiar pentru copilul
/copiii nou-ndscut/ nou-nasculi, in calitate de pdrinte al acestuia/acestora.

Copilul a fost inregistrat in registrul stdrii civile al Oragului Bicaz, sub numele
de.,............

CNP.......... ..............., in temeiul certificatului de na;tere
seri.a.......... m...................,copilulfiind al...... ....ndscut/adoptat al mamei
sale, pe nume......... ...., posesoare a B.I./C.I. seria............"...,
nr.............., CNP........ ......., eliberat de ......... ..., la data de

Der;lar pe proprie rdspundere, sub sancfiunile art. 326 dinCodul penal privind infracliunea de
fals ?n declara{ii c[, pentru copilul identificat cu CNp..... ...........s-a
depus doar prezenta cerere, in vederea acorddrii stimulentului financiar pentru copiii nou-
ndscut.

Persoana indreptSlitd se ocupd de creqterea qi ingrijirea copilului qi locuieqte impreund cu
acesta, copilul nefiind incredinlat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism
prirzat uttoizat sau serviciu public.

Menfionez cd doresc ca suma de bani:

sd fie viratd in contul bancar menfionat in extrasul de cont anexat

sd fie ridicatd de la caserie de titularul cererii

Data

Semndtura.



oRAguLul

Referat de Aprobare

la Proiectul de re privind acordarea unui stimulent pentru cre;terea natalit[{ii qi
a popula{iei tinere in orapul Bicaz

Conform datelor inregistrate la nivelul Direcliei de Asistenld Sociald din cadrul
Prirnrdriei Bicaz Ei SCLEP Bicaz, nivelul natalitblii in ora;ul Bicaz este in scddere accentuatd,
cu urmbtoarele valori: anul2019- 51 naqteri inregistrate, anul 2020- 49 naqteri inregistrate,
anul 2021-pAni la data de 10 decembrie -22 naqteri inregistrate ( cifrele evidenfiazd
nurndrul copiilor ndscufi vii). Totodatd,in acelaqi interval de timp, mortalitatea a inregistrat
valori din ce in ce mai ridicate, atingAnd un maxim absolut in primele 11 luni ale anului 2021,
As1;fel, s-au inregistrat: in anul2019- 54 decese, in anul 2020- 62 decese, in anul 202lrpind,
la data de 10 decembrie - 72 decese.

Analiztnd datele mai sus menfionate, se poate constata un spor demografic negativ pentru
perioada 2019-2021, diferenfa pentru primele 11 luni ale anului 2021 fiind de 50 de persoane.
De altfel, numirul naqterilor in primele 11 luni ale anului 2021 sunt cu 56 7o mai mici
decfft in acelasi interval al anului precedent.

in plus, la nivelul intregului jude! Neam!, tendinla este de sc6dere accentuatd, in anul
2020 frind inregistrali un numdr de 3925 ndsculi vii, fald de 4651in anul 2019, sc6derea fiind
de I5Yo la nivel de jude!. Pentru problema deficitului demografic se cautd solu{ii in toate statele
me.mbre ale Uniunii Europene. Sub aspectul imbdtranirii accentuate a populafiei Europei,
nurndrul copiilor scade din ce in ce mai mult, iar rezultatul este periclitarea piefei forjei de
muncd qi a sistemelor de sdndtate qi de pensii.

tn prezent, rctanatalitdlii nu este suficient de ridicatd pentru a inlocui decesele qi multe
fdri din estul qi sudul Europei, inclusiv lara noastrd, se confruntd acum cu un declin al populafiei
pe fondul creqterii emigrafiei qi a ratei crescute a deceselor raportate la cea a natalitdtii.
Statisticile indicd faptul cd pdnd in anul 2050, Romdnia este in pericol s5 aibd o populafie de
doar 15 milioane, din care 1/3 vor fi pensionari. Anul 2020,marcatde epidemia de coronavirus
COVID- 19, este al 31-lea an in care sporul natural este negativ. Avdnd in vedere aceastd
sittnalie, este necesar1, Iuarea unor mdsuri urgente care sd vind in sprijinul natalitd{ii.
Comunitdlile locale trebuie s6-gi asume un rol c6t mai mare in sprijinirea tinerilor, pentru ca
aceqtia sd poatd face fa[6, provocdrilor financiare, sociale qi psihice pe care le presupune
intemeierea unei familii qi creqterea copiilor. Pe de altdparte, este important ca politicile
familiale sd aibd in vedere qi situafia specificd a familiilor monoparentale.

in oraqul Bicaz, datoritd declinului ratei natalitdfii, corelat cu ?naintarea in v6rstd a
potrrulafiei qi cu fenomenul emigrafiei tinerilor, structura pe grupe de vdrstd a populaliei se
modificd, in sensul reducerii numdrului qi ponderii tinerilor qi al creqterii numdrului ponderii
poprulafiei v6rstnice.



Lu6nd in considerare argumentele prezentate in scopul sprijinirii familiilor cu domiciliul
in oraqul Bicaz de cdtre autoritatea local6, propunem acordarea de cdtre UAT Oraqul Bicaz prin
Direclia de Asistenld Sociald qi Serviciul Financiar Contabilitate, incep6nd cu luna ianuarie a
anului 2022, a unui stimulent pentru cre;terea natalitdlii qi a populafiei tinere, cuantumul
acestuia fiind stabilit dupd cum urmeazd:

- pentru fiecare nou-niscut - 1500 lei net;
- pentru fiecare copil adoptat cu virsta pinr la 18 ani - 1500 lei net;

Stimulentul se acordl copiilor nascuti incepand cu data de 1 febru arie 2022.

Fondurile necesare se vor asigura din bugetul oraqului Bicaz.

Considerdnd cd numdrul naqterilor qi al copiilor adoptafi se va menline cel pufirn la
nivelul mediu al anilor 2019 qi 2020, iar tendinfa de scddere va fi stopatd, se estim eazd. cd, in
anul2022 vor fi acordate minimum 50 de stimulente.

Impactul financiar estimat este de 50 stimulente x 1500 RON:75.000lei.

Sumele vor fi acordate de cdtre UAT Oraq Bicaz conform Metodologiei prevdzute in
Anexd, care devine parte integrantd din hotdrdrea Consiliului Local al Oraqului Bicaz.

Prin acordarea stimulentului financiar se urmdresc obiectivele:

- stimulareanatalitlfii;
- atragerea familiilor tinere din localitllile invecinate , care sI se stabileascl cu

domiciliul in orapul Bieaz;
- atragerea familiilor tinereo originare din oraqul Bicaz, sau din localiti{ile

invecinate, care locuiesc in afara granifelor pentru a reveni in {ari qi a se
stabili pe raza UAT Bicaz;

- stimularea ;i incurajarea adop{iilor de crtre familiile din oraq;

Inifiativa este fundamentatd pe prevederile arl. 2 alin. l, art.3 aIin.I,2, art.5 lit.m, din
Legea asistenfei sociale rr.29212011 cu modificdrile qi completdrile ulterioare precum. potrivit
acestora, autoritSlile administrafiei publice locale sunt obligate sd intervind pentru prevenirea,
limitarea sau inldturarea efectelor temporare ori permanente ale situafiilor care pot genera
margrnalizarea sau excluziunea sociald a persoanei, familiei, grupurilor sau comunitd{ilor. De
asemenea, potrivit art.2, art.5 alin.3, afi.46 alin 3 qi arl.l14 alin.l din Legea nr. 27212Q04
privind proteclia qi promovarea drepturilor copilului, republicatd cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, orice alte reglementdri adoptate in domeniul respectdrii ;i promovdrii
drepturilor copilului, precum qi orice act juridic emis sau ilryd, caz incheiat in acest domeniu
se subordoneazd cu prioritate principiului interesului superior al copilului, iar autorit5.lile
administraliei publice locale au obligafia de a interveni in procesul de identificare a nevoilor
comunitdlii qi de solufionare la nivel local a problemelor sociale, care privesc copiii.

Autoritdfile administraliei publice locale au obligafia de a sprijini p[rinfii, sau dupd
caz, alt re4rezentant legal al copilului, in realizarea obligafiilor ce le revin cu privire la copil,
dezvolt6nd qi asigur6nd in acest scop servicii diversificate, accesibile qi de calitate,
corespunzdtoare nevoilor copilului. in acest sens, organele de specialitate ale administra.,tiei
publice centrale, autoritdfile publice locale, precum ;i orice alte institulii publice sau privater cu
atribulii in domeniul sdndtdlii qi in domeniul educajiei sunt obligate sd adopte in condiliile legii,
toate mdsurile pentru:



reducerea mofialitdf ii infantile
prevenirea imboln[virilor
dezvoltarca de acliuni ;i programe pentru ocrotirea sdn5t6lii qi de prevenire a
bolilor, de asistenld a pdrinjilor qi de educajie.
Av6nd in vedere aspectele prezentate, subsemnajii am iniJiat prezentul proiect de
hotdrdre, pe care il propunem spre aprobare Consiliului Local al Oragului Biaaz.

Consilieri locali:

APOPEI MIHAI

APETROEI MIHAELA

BUDACA FLORICA

BULAI DANIEL

LUCA CRISTINEL



ROMANIA

JUDETUL NEAMT
oRA$Ur BICAZ

DTREcTTA DE ASrsrENlA socnlA
Str.Baraiului, Nr.4

T el:0233 / 2543 10, fax=O233 / 2545 3 0
e-mail:primariabicazsl yahoo.com

www.primariabicaz.ro

Raport de specialitate
La proiectul de hotirffre privind acordarea unui stimulent pentru creqterea

natalitifii ;i a popula{iei tinere in oraqul Bicaz

Nr.15242/23.12.2021

Analizdnd referatul de aprobare qi proiectul de hotdrdre inaintate de cdtre consilierii locali pSD:
Apopei Mihai, Apetroei Mihaela, Luca Cristinel, Budacd Florica si Bulai Daniel am constatat cd
acestea indeplinesc condi{iile de legalitate gi oportunitate.

Din punct de vedere al oportunitn{ii:

in prezent, nivelul natalit[tii in oraqul Bicaz este in sc[dere accentuatS, scdderea inregistratd in
prinrele 11 luni ale anului 2021 fa\d de perioada similard a anului anterior fiind de 56Yo. Cauzele
acestui puternic declin demografic sunt multiple qi pornesc de la reducerea numdrului de
cdsdtorii, efectele pandemiei de COVID-l9, modificarea modelelor de comportament qi al
stilului de viaf6, scdderea nivelului de trai gi ingrijorarea pdrinfilor pentru viitorul copiilor.

in oragul Bicaz, datoritd declinului ratei natalitdJii, corelat cu inaintarea in v6rstd a populaJiei gi
cu fenomenul migraliei tinerilor, structura pe grupe de vArstd a populafiei se modific[ in sensul
reducerii numdrului qi ponderii tinerilor gi al creqterii numdrului qi ponderii populaliei vArstnice.

in acest context, in vederea sprijinirii familiilor cu domiciliul in orasul Bicaz, este
oportund acordarea de cdtre UAT Oragul Bic,az prin Direcfia de Asistenld Sociald a oragului
Bicarz, incep6nd cu luna februarie 2022 a unui stimulent pentru cresterea natalitatii si a
poprrlaliei tinere in ora;ul Bicaz, dupd cum urmeazd:

- pentru fiecare nou-niscut - 1500 lei net;
- pentru fiecare copil adoptat pffni la virsta de 18 ani - 1500 rei net;

Fonrlurile necesare se vor asigura din bugetul oraqului Bicaz.



Consider6nd cd numdrul nagterilor ;i al copiilor adoptafi se va menline cel pulin la nivelu lmediu
al anilor 2019 qi 2020, iartendinfa de scddere va fi stopat[, se estime azt cdin anul 2022 vor ft
acordate minimum 50 de stimulente.

Sumele vor fi acordate de cdtre UAT Orag Bicaz conform Metodologie iprevbzute in Anex6, care
devine parte integrantd din hotdr0rea consiliului Local al orapului Bicaz.

Din punct de vedere al legalitifii:

Potrivit prevederilor Legii asistenfei sociale nr. 29212011, autoritdlile administraliei publice
locale sunt obligate sd intervind ?n prevenirea, limitarea sau inldturarea efectelor temporare orri
permanente ale situaliilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociald a persoanei,
familiei, grupurilor sau comunitdfilor.

De asemenea, potrivit ar:t.2, art.S alin.3, art.46 alin 3 gi art.ll4 alin.l din Legea nr.
27212004 privind proteclia gi promovarea drepturilor copilului, republicatd cu modificdrile qi
completbrile ulterioare, orice alte reglementdri adoptate in domeniul respect[rii ;i promovdrii
drepturilor copilului, precum qi orice act juridic emis sau dupd cazincheiat in acest domeniu se
subordoneazd cu prioritate principiului interesului superior al copilului, iar autorit[1ile
administraliei publice locale au obligafia de a interveni in procesul de identificare a nevoilor
comunitdfii qi de solulionare la nivel local a problemelor sociale, care privesc copiii.

stimulentul se aplica copiilor nascuti dupa data de I februa rie 2022.

AvAnd in vedere cele mai sus menlionate, apreciez proiectul de hotdr6re ca fiind legal qi
oportun gi recomand adoptarea acestuia.

iNrocvrrr,
Inspector CAIA OANA




