
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. május 28-i 

98-as számú határozat 

 

                                                                                                                                      

             

a 2019. ápr. 25-i 143-as helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására, amely a 

marosvásárhelyi szülészetek újszülöttei számára nyújtott anyagi támogatásra vonatkozik 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

a) Magyary Előd tanácsos 2020.04.24-i 23.686 számú Jóváhagyási referátumát, amely a 

2019. ápr. 25-i 143-as helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására, amely a 

marosvásárhelyi szülészetek újszülöttei számára nyújtott anyagi támogatásra vonatkozik 

b) A Szociális Gondozási Igazgatóság 2020.05.14-i 26.335/3116DAS számú jelentését; 

c) A Marosvásárhelyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését; 

Figyelembe véve a helyi tanács ülésén tett kiegészítéseket,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 A 292/2011-es, a Szociális asszisztenciára vonatkozó törvény 2. cikkelyének (1) 

bekezdése, a  3. cikkely (1) és (2) bekezdése, továbbá az  5. cikkely „m” betűje ; 

 Az aktualizált, a gyerekek védelméről és jogvédelméről szóló 272/2004-es törvény, 2. 

cikkelye, a 9. cikkely (2) bekezdése és a 36. cikkely (2) bekezdése; 

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú újraközölt 

törvény, 

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (7) bekezdése „b” betűje, (14) bekezdése, 

196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a 2019. ápr. 25-i 143-as helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének 

módosítását, amely a marosvásárhelyi szülészetek újszülöttei számára nyújtott anyagi 

támogatásra vonatkozik.  

 

2. cikkely: Az iratcsomók benyújtási határideje a gyerek születésétől számított 60 nap, míg 

a pénzügyi támogatást a dosszié benyújtását követő 30 napon belül folyósítják.  

 

3 cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Szociális Gondozási Igazgatóság révén. 

 

4. cikkely: A prefektus intézményére vonatkozó, újraközölt 340/2004-es törvény 19. 

cikkelye 1. bekezdése e betűje előírásainak értelmében, valamint a közigazgatási bírósági 

554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  

 



5. cikkely: Jelen határozatot közlik a Szociális Gondozási Igazgatósággal és Magyary Előd 

tanácsossal. 

                                                                                                             

 

 

Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1  la H.C.L. nr. ……………………………………. 

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR  

PENTRU NOU-NĂSCUȚI 

 

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

272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei 

Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015 – 2020. 

I. Tipul de beneficiari 

Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinții copilului nou-născut, cu domiciliul în 

municipiului Târgu Mureș și  care fac dovada vechimii în muncă pe ultimele 12 luni lucrate.  

 

II. Depunerea cererii și documentele obligatorii 

Cererea privind sprijinul financiar pentru nou-născuți se va depune la Direcția de Asistență 

Socială Târgu Mureș, împreună cu documentele doveditoare. 

 

Acte necesare 

 Actele de identitate ale părinților (original și copie); 

 Adeverință de la locul de muncă (original); 

 Certificat de naștere a copilului (original și copie); 

 

III. Etapele analizării dosarului 

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la 

punctele de lucru indicate de Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș. 

Reprezentanții D.A.S. vor înregistra doar cererile care sunt însoțite de toate documentele 

justificative, vor verifica integritatea și valabilitatea informațiilor. 

Condiții de acordare 

 Se acordă o singură data pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere; 

 Părinții au vechime în muncă de cel puțin un an fără întrerupere (excepţie fac persoanele 

care pe durata starii de urgenţă au fost în şomaj  tehnic); 

 Părinții au domiciliul pe raza municipiului Târgu Mureș; 

 Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din Târgu Mureș; 

 Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet; 

 Termenul de depunere a dosarului este de 60 de zile de la data nașterii copilului; 

 Plata sprijinului financiar se efectuează în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului. 

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care: 

a) Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie; 

b) Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile; 



c) Nu au respectat termenul de depunere a cererilor. 


