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COMUNA CUCA   

 PRIMAR 

 COMPARTIMENT CONTABILITATE 

 IMPOZITE SI TAXE.  

     

 

 

 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar familiilor cu domiciliul 
în comuna Cuca, județul Galați ,   pentru copiii nou născuți  .  

 
 
 
 
            Subsemnata, Dimofte Ana-Maria inspector principal în cadrul compartimentului 
financiar contabil, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cuca, având în vedere solicitarea consilierilor locali Lepădatu Lenuța, Nedelcu Ionel, Șotrocan 
Melu, Dimofte Fănică cu privire la acordarea unui stimulent financiar pentru copii nou-născuți. 
 Având în vedere Proiectul de hotărâre  cu privire la acordarea unui stimulent financiar 
pentru copii nou-născuți și în temeiul art.136 alin.(8) lit .b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative , cu modificările și completările ulterioare ;  

Având în vedere Legea bugetului de stat nr.15/2021 privind adoptarea bugetului  pe 
anul 202 
               Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
               Având în vedere dispozițiile art.129 alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. a), b) și e), 
art.136 alin. (8) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere art.155 alin (4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ; 
            În conformitate cu HCL nr.1 din 27.01.2022 de aprobare a Bugetului Local Inițial de 
Venituri și cheltuieli pe anul 2022; 
 Având în vedere dispozițiile art. 258 alin. (3) și art. 263 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere dispozițiile 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; 
  
 



 În urma analizării, angajarea cheltuielilor privind acordarea unui stimulent financiar 
pentru  nou născuți  se încadrează în bugetul aprobat pentru anul 2022. 
 Considerăm legal şi oportun iniţierea prezentului proiect de hotărâre, prin aplicarea 
prevederilor sale se va asigura finanţarea cheltuielilor privind acordarea unui stimulent nou 
născuților în anul 2022. 

Față de acestea solicităm aviz favorabil Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local. 
     În consecință  solicităm membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. 
a) , alin.(7) lit.b) ale art.139 alin.(1) , alin.(3) lit.a) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 
completărileulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa ordinară din 20 aprilie 2022    
prezentul  proiect de hotărâre .  
                                       

    

INSPECTOR PRINCIPAL , 

Dimofte Ana-Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 


