
Anexă la HCL nr. 36 /23.12.2020

Metodologie
privind acordarea de trusou pentru nou-născuți

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, ale
Legii  nr.272/2004 privind  protecția  și  promovarea  drepturilor  copilului,  cu modificările  și
completările ulterioare și ale Strategiei  Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea
Sărăciei 2015-2020.

I. Tipul de beneficiari
Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinții/părintele copilului/copiilor nou-născuți

cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a Orașului Sovata de minim 1 an.

II. Depunerea cererii și documentele obligatorii
Cererea pentru acordarea trusoului pentru nou născuți se va depune la Serviciul de

Asistență Socială a orașului Sovata, împreună cu documentele doveditoare.

III. Acte necesare:
- Cerere;
- Copie a actului  de identitate  a  părintelui  titular  al  dosarului  de alocație  de stat

pentru copii;
- Copie a certificatului de naștere a copilului (copiilor);
- Certificat de atestare fiscală eliberat de Primăria Oraș Sovata.

IV. Condiții de acordare:
- Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere;
- Ambii  părinți  sau  părintele  în  cazul  familiei  monoparentale  are  domiciliul  sau

reședința pe raza UAT Oraș Sovata de minim 1 an;
- Se acceptă numai dosare complete, cu cerere și actele doveditoare;
- Termenul de depunere a dosarului este maxim 6 luni de la data nașterii copilului. 

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:
- Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta;
- Au depus dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
- Nu au respectat termenul de depunere.

V. Procedura de acordare:
Lunar,  după  analizarea  dosarelor  Serviciul  de  Asistență  Socială  a  orașului  Sovata

întocmește un tabel cu beneficiarii  eligibili,  care la predarea trusoului beneficiarului,  va fi
semnată de primire.

Tabelele se păstrează și se arhivează conform legislației în vigoare.
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