
  

 

 

 

 

    H O T Ă R Â R E A  Nr.27     
                      din  20 aprilie 2022 
 
privind: acordarea unui stimulent financiar familiilor cu domiciliul în comuna Cuca, 
județul Galați ,   pentru copiii nou născuți  .  
__________________________________________________________________________ 
Iniţiator;  Vlad Mihăiță – primarul comunei Cuca , județul Galați ;            

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2212 din 15.04.2022   . 

 
Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă  ordinară ; 
 

  Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrată la nr.2212 
din 15 aprilie 2022  ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.2220 din 15 aprilie 2022  ; 
 Având în vedere  avizul favorabil  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local Cuca ;   
 Având în vedere cu Hotărârea Consiliului local Cuca  nr.1 din 27.01.2022 privind 
adoptarea bugetului local  pe anul 2022; 
  Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021; 

Având în vedere art.258 alin(3) și art.263 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil , 
republicată , cu modificările și completările ulterioare ;  

Având în vedere Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere art.2 alin.(1) , art.(5) lit.m) , art.9 alin.(1) lit.b) alin.(2) din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011 , cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. d), alin.(7), lit.b),din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

       In temeiul 139 alin.(1) și alin.(3) lit.a)  precum și  art.196, alin. (1), lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
 

   Adoptă prezenta   H O T Ă R Â R E :  
 
 Art. 1.  (1) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru copii nou născuți în 
cuantum de  1.500   lei .  
 Art. 2. Stimulentul financiar se acordă copiilor nou născuți potrivit Metodologiei de 

acordare prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
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 Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul Comunei Cuca, județul Galați. 
 Art. 4. Secretarul UAT  comuna Cuca , va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituției Prefectului – județul Galați , primarului comunei Cuca și o va publica în Monitorul 
Oficial local la termenele prevăzute de lege  . 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   
    Lenuța Lepădatu  
 
                 
           Contrasemnează,
            Secretar UAT , Marin Angelică

         


