JUDETUL TELEORMAN

HOTARARE

Privegte: acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor
Consiliul local al comunei lslaz, judetul Teleorman, Tntrunit in gedintd ordinard, in data de
27.02.2019:
Av6nd in vedere prevederile:
- expunerea de motive nr. 1667121.02.2019 a primarului Comunei lslaz;
- raportul de fundamentare nr.1668121.02.2019 al compartimentului asistenta sociala;
- prevederile art. 258, alin. (2) , alin. (3) din Codul Civil;
- prevederile art 2 alin. (1) din Legea nr. 350/2006 tinerilor, cu modificari si completari
ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei lslaz;

in temeiul prevederilor art.45 alin. (1) gi art. 115 alin. (1)lit.,,b" din Legea administraliei
publice locale nr.21512001, republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare,

norAnAgre:
Art. 1. Se aproba acordarea unui stimulent financiar in cuantum de 2000 lei neUfamilie
pentru tinerii care se casatoresc.
A.rt.2. Acordarea stimulentului de va face conform regulamentului pevazut in anexa nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Sumele necesare pentru acordarea stimulentului financiar vor fi asigurate din
bugetul local al comunei lslaz, judetul Teleorman.
Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fl duse la indeplinire de primarul comunei lslaz,
judetul Teleorman prin aparatul de specialitate.
Art.s. Prezentul act administrativ va fi comunicat autorit5lilor gi adus la cunogtinta
cetdlenilor prin toate mijloacele de care se dispune prin grija secretarului comunei.
Contrasemneazd,
SECRETAR,
Jr. Veronica DRAGAN

PRE$EDTNTE DE gEDINTA,
Consilier local,
Florian MARI
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Anexa nr. 1 la HCL nr.8/27.02.2019

Regu lament privind acordarea stimulentul ui pentru constituirea familiilor

Art. 1 Beneficiarii prezentei hotarari sunt tinerii care se casatoresc, cu domiciliul pe ruza
comunei lslaz, judetul Teleorman.

Arl. 2 Acordarea stimulentului de face in baza cererii si documentelor doveditoare,
obligatorii depuse la Compartimentul de asistenta sociala de catre unul din soti.

Art. 3 Cererea privind acordarea stimulentului pentru constituirea familiilor va fi insotita
de urmatoarele acte:
Actul de identitate al sotilor
Certificat de casatorie
Extras de cont pentru efectuarea viramentului, dupa caz.

-

Art. 4 Stimulentul financiar se acorda o singura data pe baza de cerere, cu respectarea
u rmatoarelor cond iti i
Cel putin unul din soti sa aiba domiciliul pe ruza comunei lslaz de minim doi ani;
Cel putin unul din soti sa fie la prima casatorie;
Cel putin unul din soti sa aiba varsta cuprinsa intre 18-35 ani;
Casatoria sa fie oficiata pe raza comunei lslaz;
Termenul de depunere al dosarului este de 45 zile de la data inregistrarii
casatoriei

-

:

Art. 5 Nu beneficiaza de prevederile prezentului regulament persoanele care:
- nu indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament;
- dosarul depus este incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt
valabile;
- nu au respectat termenul de depunere a cererii,

Art. 6 Stimulentul financiar pentru constituirea familiilor se va acorda in cuantum total
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
PRE$EDTNTE DE gEDTNTA,
Consilier local,
Florian MARINAS
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