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HOTĂRÂRE NR. 36 / 23.12.2020
cu privire la acordarea de trusou pentru nou-născuți

Consiliul Local al Orașului Sovata, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Sovata nr.19.218/16.12.2020
precum şi Raportul de specialitate al Serviciului Asistență socială nr.19.221/16.12.2020 prin care se
propune acordarea de trusou pentru nou-născuți;

În conformitate cu prevederile art.2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și art.5 lit.m) și n) din
Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.2 alin. (1), art.3 alin. (1) şi alin. (2), art.15 alin. (3) din Legea
nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi alin.
(4),  art.36 alin.(2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului –
Republicată;

În  conformitate  cu prevederile  art.258 alin.  (3),  art.263 și  art.487 din  Legea nr.287/2009
Republicată privind Codul civil;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. „d”, alin.7 lit. „b”, art.139 alin.1 respectiv art.196

alin.1 lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările  și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  – Acordarea de trusou pentru nou-născuți în valoare de 500 lei/trusou, începând cu data
de 01.01.2021.

Art.2. – Suma menționată la art.1 va fi suportată din Bugetul Local al Oraşului Sovata pe anul
2021 și va fi acordată conform Metodologiei prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
        Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarului Oraşului Sovata;
-      Compartimentelor de resort;

                      -      Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.      

    Președinte de ședință,
                                                                                      Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 23 decembrie 2020, cu 17
voturi “pentru”.                                                                   
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