
ROMANIA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN  

H O T A R A R E 

PRIVIND: acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor , in 

anul financiar 2021 

 
Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit in sedinta ordinara de lucru pe luna  

ianuarie 2020, avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti nr. _____/ __ ianuarie 2021; 

- raportul de specialitate  întocmit de compartimentul de specialitate  din cadrul Primăriei Blejești; 

-prevederile art 258, alin (3), art 263, art 487 din  Codul Civil,  

-prevederile art 2, alin (1) , art 3, alin (1) , alin (2), art 5, lit m din Legea nr. 292/ 2011 a asistentei 

sociale  

-Prevederile art 2, art 9 , alin (2) , art 36, alin (2) din Legea nr. 272/ 2004 actualizata privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului  

-prevederile OUG NR. 57 / 2019 privind  Codul Administrativ ;  

In temeiul prevederilor  art.136, ali (1) , art 139, alin (3) lit I , art 243, alin (1) lit a  din OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul administrativ, modificat ulterior ; 

H O T A R A S T E: 

Art.1. Se propune acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor ,  in cuantum  net 

de 800 lei net/ familie , pentru cei care se casatoresc, in anul finaciar 2021. 

Art.2. Sumele vor fi acordate de catre catre Primarul comunei Blejesti , ordonator principal de credite 

prin compartimenul contabilitate , in limita sumelor prevazute in bugetul institutiei, conform  

conditiilor de mai jos:  

- Cererea se depune la Registratura Primariei comunei Blejesti, de catre unul dintre soti, 

insotita de actele de identitate ale celor casatoriti si copia conform cu originalul a 

certificatului de casatorie   

- Stimulentul financiar poate fi solicitat in termen de 45 de zile de la data incheierii casatoriei , 

conform certificatului de casatorie  

- Conditiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar sunt:  

a) cel putin unul dintre soti sa aiba domiciliul pe raza comunei Blejesti;  

b) ambii soti sa se afle la prima casatorie   

Art.3.  Secretarul General al comunei Blejesti, se va ocupa de : 

 Comunicarea prezentei hotarari la Institutia  Prefectului judetului Teleorman, pentru 

verificarea legalitatii ; 

 Comunicarea prezentei hotarari Primarului localitatii Blejesti ; 

 Comunicarea prezentei hotarari catre compartimentul contabil al unitatii ; 

 Afisarea la avizierul central al Primariei Blejesti ;  
                   

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

              Serbana Constantin                                                    SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                           Burcea Adriana  

BLEJEȘTI 

Nr.   8 din 29.01. 2021 



Prezenta hotarare a fost adoptata astazi   29.01.2021; 
CVORUM: 13 consilieri in functie;  12 consilieri prezenti, din care: PENTRU 12   IMPOTRIVA -  ; ABTINERI - 


