
 

R O M Â N I A                                                                           Nr. 15 din 17 februarie 2022 

JUDEŢUL CARAS-SEVERIN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EFTIMIE MURGU 

 

HOTARARE 

Cu privire la acordarea unui trusou pentru nou-nascuti in valoare de 1000 lei precum si 

aprobarea criteriilor si actelor justificative care insotesc cererea 

 

            Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , judeţul Caras-Severin, întrunit în şedinţa 

din data 17.02.2022; 

 Verificând referatele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Eftimie Murgu; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de OTIMAN MIHAI, primar al comunei Eftimie 

Murgu şi raportul compartimentului de asistenţă socială  al Primăriei comunei Eftimie 

Murgu; 

            In conformitate cu prevederile: Art.258 alin.3,art.263 si art 487 din Codul Civil din 17 

iulie 2009(Legea nr. 287/2009)- republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Art. 2 alin. 1, art. 3, alin.1 si alin. 2, art. 5 lit.m, art.15 alin 3, art.16 alin 1 si alin 5, 

art.17 alin 1 si alin.3, art 18 alin 2 si art.66 alin 1-4 din Legea Asistentei sociale nr. 

292/2011, cu modificarile si completarile ; 

     In baza art.84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit. D, alin.7 lit.b, art.139 alin. 1, alin.3 lit a, 

art.196 alin 1 lit a, art.243 alin 1 lit a din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

       Art.1.-  Se aproba acordarea unui trusou pentru nou-nascuti in valoare de 1000 lei/ nou-

nascut. 

       Art.2.- Trusoul se acorda o singura data pentru fiecare nou – nascut de catre Primaria 

Comunei Eftimie Murgu. 

       Art.3.- Trusoul pentru nou-nascut nu se acorda beneficiarilor care au datorii catre 

bugetul local. 

       Art.4.- Prezenta va intra in vigoare dupa aprobarea Bugetului Local pe anul 2022. 

       Art.5.- Finantarea cheltuielilor prevazute la art. 1 se va face din bugetul local. 

       Art.6.- Se aproba Metodologia privind acordarea unui Trusou pentru nou-nascuti, 

conform Anexei, care face parte integrata din prezenta hotarare. 

       Art.7.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se vor ocupa primarul Comunei 

Eftimie Murgu si compartimentu de asistenta sociala. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                        Contrasemnează pentru legalitate, 

   SUTA LAZAR LAURENȚIU                                Secretarul general al comunei,   

                                                                                        IMBRESCU   LIVIU   



Anexa la HCL nr.. 15/ 17.02.2022  

                                         METODOLOGIA privind acordarea unui 

„Trusou pentru nou- născuți” 
 

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea 

drepturile copilului, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Criteriile pentru acordarea „Trusoului pentru nou- născuți” 

A . Conditii de acordare: 

Pentru a beneficia de trusoul pentru nou - născuți trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele 

conditii: 

 Cel puțin unul dintre părinți/ parinte singur să aiba domiciliul sau reședința și locuiește 

efectiv pe raza comunei Eftimie Murgu dovada făcându-se prin declarație pe propria 

răspundere și pe baza anchetei sociale precum si a cartii de identitate; 

 Nasterea copilului să fie înregistrată la o maternitate din România în cadrul unităților 

sanitare, publice sau private; 

 Solicitantul sa nu aibă datorii neeșalonate față de bugetul local; 

 Sa fie depusă cererea pentru acordarea trusoului în termen de I luna de la externare. 

 La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și 

certificatul de naștere al copilului, ambele în original, iar copiile documentelor justificative 

vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanul compartimentului de 

asistenta sociala. 

 Se acordă o singură dată pentru fiecare nou născut. 

B. Actele necesare solicitarii dreptului la trusou: 

 Cerere tipizată conform Anexei la prezenta Metodologie; 

Actul de indentitate al solicitantului și a celuilalt părinte (copie și originalul pentru verificarea 

conformității) ; 

  Certificat de naștere al copilului 

 Bilet de iesire din spital 

Cererea, completată de către unul dintre" părinți, însoțită de actele doveditoare, se va depune 

la Primăria Comunei Eftimie Murgu, la compartimentul de Asistenta Sociala. 

 

 

 

 



 

Anexă la Metodologie 

CERERE Șl DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea „Trusoului 

pentru nou- născuți”  

Domnului Primar al Comunei Eftimie Murgu, judetul Caras - Severin 

Subsemnatul(a)...........................................domiciliat/a in comuna Eftimie Murgu, judetul 

Caras – Severin, nr...............tel....................posesor al CI, 

Serie.........Nr..................CNP................................................................................ 
eliberat de la data de , având calitate de  părinte 
natural/ reprezentant legal al copilului/ persoană împuternicită, vă rog să-mi aprobati acordarea  „Trusoului 
pentru nou- născuți” în valoare de 1.000 lei. 

Datele celuilalt părinte: 

   Subsemnatul(a)...........................................domiciliat/a in comuna Eftimie Murgu, judetul Caras – 

Severin, nr...............tel....................posesor al CI, 

Serie.........Nr..................CNP................................................................................ 

eliberat de la data de , 

   Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile .  sub numele de 
. .............,CNP................................... 

cu certificatul de nastere, seria  . ..., nr  

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile art. 326 din Codul penal, pentru copilul identificat cu 

CNP.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . , s-a depus doar prezenta cerere în vederea acordării  

„Trusoului pentru nou- născuți". 

Prin prezenta declar că personal mă ocup de creșterea și îngrijirea copilului meu și locuiesc împreună 

cu acesta, copilul nefiind încredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat 

autorizat sau serviciu public. 

Declaratie 

Subsemnatul(a)......  prin prezenta declar că 

am fost informat ca datele mele cu caracter personal și informațiile din cererea depusă și actele anexate la 

acesta vor fi prelucrate de către Primăria comunei Eftimie Murgu cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

Data.... . . . . . . . . . . ... Semnătura.... . . . . . . . . . . .. 
 

 


