
ROMANIA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN  

H O T A R A R E 

PRIVIND: acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din comuna 

Blejesti pentru decontarea unor cheltuieli/ servicii medicale, nedecontate de 

Casa de Asigurari de Sanatate, in anul 2022   

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

ianuarie 2022, in data de 31  ianuarie 2022 , avand in vedere: 

--referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti din ianuarie 2022; 

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

Blejești; 

-Proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii, care a primit aviz favorabil din partea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Blejesti  

-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 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 sprijin financiar  femeilor gravide din comuna 

Blejesti , pentru decontarea unor cheltuieli / servicii  medicale , nedecontate de 

Casa de Asigurari de Sanatate  , in anul 2022, in suma de 500 lei , incepand cu 

saptamana a 14 de sarcina .  

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 

femeia gravida, insotita de actul de identitate  din care rezulta domiciliul 

stabil in comuna Blejesti sau viza de resedinta obtinuta cu cel putin 3 luni 

inainte de a depune cererea la sediul institutiei noastre  

- Sprijinul financiar poate fi solicitat dupa implinirea a 14 saptamani de 

sarcina, conform adeverintei eliberata de medicul ginecolog , din care 

rezulta varsta biometrica a sarcinii 

- Nu sunt eligibile şi nu primeste sprijinul financiar gravidele care nu au 

domiciliul în comuna Blejesti sau reşedinţa dobândită pe o perioadă mai 

scurtă de trei luni, cele care au depus un dosar incomplet, greşit sau actele 

nu sunt valabile 
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- Alte conditiile cumulative pentru acordarea sprijinului financiar sunt:  

a) Femeia gravida sa aiba varsta de peste 18 ani  

b) Domiciliul stabil in comuna Blejesti sau viza de resedinta obtinuta 

cu cel putin 3 luni inainte 

c) Prezentarea adeverintei eliberata de medicul ginecolog , din care 

rezulta vârsta biometrică a sarcinii şi copie a ecografiei de 

confirmare a sarcinii incipiente  

d) Serviciile medicale care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de 

Sanatate , sa fie recomandate de medicul ginecolog , strict in 

interesul sarcinii (in acest sens se va prezenta si recomandarea 

mediului pentru serviciul medical / analiza medicala care nu este 

decontata de CAS )   

e) Prezentarea dovezii din care sa rezulte costul cheltuielii medicale 

nedecontate    

Art.3.  Secretarul localitatii 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, 

              Burcea Gheorghe                                    SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                   Burcea Adriana  
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Nr. 11  din 31  .01. 2022 

 
 
 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 31 . 01.2022; 
CVORUM: 13 consilieri in functie; 13 consilieri prezenti, din care: PENTRU 13  ; IMPOTRIVA  -  ; ABTINERI __ 

 


