
ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 182/2022
cu privire la modificarea HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou

pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei,  aprobarea criteriilor, actelor
justificative care însotesc cererea şi locului de primire a cererilor

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de  27  decembrie  2022,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (16) din totalul de 17 consilieri locali aleşi,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate: juridică şi pentru administraţia publică
locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele
religioase şi  alte  drepturi,  pentru programe de dezvoltare economică – socială,  buget,
finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț,
precum si  avizul de legalitate dat de secretarul general al orasului, 

În conformitate cu prevederile:
- Art. 258 alin. 3, art. 263 si art. 487 din Codul Civil din 17 iulie 2009 (Legea

nr. 287/2009)- republicat, cu modificările și completările 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  și  alin.3,  art.18  alin.2  si  art.66  alin.1-4  din  Legea
asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 2, art. 9 alin. 2 si art. 36 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecția
și  promovarea  drepturilor  copilului,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

- art.58 alin.1 si art.59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

- art.7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională
în  administraţia  publică  –  republicată,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare, 

- HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou - nascuti in
valoare de 1.000 lei,  aprobarea criteriilor, actelor justificative care însotesc
cererea şi locului de primire a cererilor;
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  În  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  ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;

Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,
                                         

HOTĂRĂŞTE:
 
 Art.1.-  Art. 1 al HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou –
născuți  în  valoare  de  1.000  lei,   aprobarea  criteriilor,  actelor  justificative  care
însoțesc cererea şi locului de primire a cererilor se modifică și va avea următorul
cuprins: 
“Art. 1 -  Se aprobă acordarea unui Trusou pentru nou născuți, sub forma unor
tichete sociale valorice în cuantum de 1.000 lei net/ nou- născut.”

Art.2. - Anexa la HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou –
născuți  in  valoare  de  1.000  lei,   aprobarea  criteriilor,  actelor  justificative  care
însotesc cererea şi locului de primire a cererilor se modifică conform  Anexei la
prezenta hotărâre și se înlocuiește cu aceasta. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează,                  
       VATÁNY FERENC                                  SECRETAR GENERAL AL 

ORAŞULUI COVASNA,
                                                            VASILICA ENEA  



Anexa la HCL nr. 182/2022

METODOLOGIA 
privind  acordarea unui Trusou pentru nou- născuți sub formă de tichete

sociale valorice

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  și  promovarea  drepturile  copilulu,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

Se  va  acorda  pentru  nou-  născuți  un  trusou  constând  în  tichete  sociale
valorice destinate nevoilor  de creștere și  îngrijire a copilului in primele luni de
viață, conform procedurii de la punctul A. 

Metodologia reglementează:
- Condițiile de acordare,
- Actele necesare solicitării dreptului la trusou pentru nou- născuți sub formă

de tichete sociale valorice,
- Modalitatea de depunere, de verificare și de aprobare a cererii,
- Modalitatea de distribuire a tichetelor sociale valorice.

Criteriile pentru acordarea “Trusoului pentru nou- născuți sub formă de
tichete sociale valorice”

A . Condiții de acordare: 

Pentru a beneficia  de trusoul pentru nou – născuți  sub formă de tichete sociale
valorice trebuie să fie indeplinite cumulativ următoarele condiții:

- Cel puțin unul dintre părinți/ părinte singur să aibă domiciliul sau reședința,
și locuiește efectiv pe raza Orașului Covasna de cel puțin 1 an inainte de data
depunerii dosarului, dovada făcându-se prin declarație pe propria răspundere
și pe baza anchetei sociale;

- Nașterea copilului să fie inregistrată la o maternitate din România în cadrul
unităților sanitare, publice sau private;

- Solicitantul să nu aibă datorii neeșalonate față de bugetul local;
- Să fie depusă cererea pentru acordarea trusoului în termen de 2 luni de la

externare.



- La  depunerea  dosarului,  beneficiarul  este  obligat  să  prezinte  actul  de
identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele in original, iar copiile
documentelor justificative vor fi semnate pentru conformitate cu originalul
de către reprezentanții Direcției de Asistență Socială.

- Se acordă o singură dată pentru fiecare nou născut

B. Actele necesare solicitarii  dreptului la trusou pentru nou- născuți  sub
formă de tichete sociale valorice:

- Cerere  și  declarație  tipizate  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
- Istoric de domiciliu/ reședință eliberat de SPCLEP Covasna
- Bilet de ieșire din spital
- Certificat de Atestare Fiscală eliberat de către Direcția Economică

din cadrul Primăriei Orașului Covasna pentru ambii părinți

C. Modalitatea de depunere, de verificare și de aprobare a cererii
Cererea, completată de către unul dintre părinți, insoțită de actele doveditoare,
se va depune la Primăria Orașului Covasna, la Biroul Registratură și Relații cu
Publicul,  nr.  6.  Pentru  informații  suplimentare  solicitantul  poate  apela  la
Direcția  de  Asistență  Socială  din  cadrul  Primăriei  Orașului  Covasna,  str.  1
Decembrie 1918, nr. 1. 

    Primăria Orașului  Covasna prin Direcția de Asistență  Socială acordă trusou
pentru nou-născut sub formă de tichete sociale valorice in cuantum de 1.000 lei. 
Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Covasna verifică prin
anchetă socială corectitudinea actelor.
Dispoziția de aprobare/respingere va fi comunicată solicitantului in termen de 5 zile
de la emitere.
Nu beneficiază de prevederile Metodologiei persoanele care:

- Nu se incadrează in criteriile de eligibilitate stabilite in prezenta
Metodologie;

- Au depus un dosar incomplet sau actele depuse nu sunt valabile;
- Nu au respectat termenul de depunere a cererilor;
- Au datorii către bugetul local



D. Modalitatea de distribuire a tichetelor sociale valorice
După verificarea documentelor depuse de către solicitant, Direcția de Asistență

Socială comandă tichetele sociale valorice pentru nou- născuți in cuantum de 1.000
lei pentru familiile eligibile la hotărârea consiliului local. 
Se vor acorda tichete valorice de 1.000 lei/copil (10 tichete x 100 lei/tichet) pentru
achiziționarea de produse destinate nevoilor de creștere și îngrijire a copilului în
primele șase luni de viață.

Tichetele  sociale  valorice  pentru  nou-  născuți  se  emit  de  către  unitățile
autorizate  de  Ministerul  Finanțelor,  denumite  în  continuare  unități  emitente.
Direcția  Economică  din  cadrul  Primăriei  Orașului  Covasna  se  va  ocupa  cu
întocmirea  documentației  necesare  și  parcurgerea  procedurii  privind  încheierea
contractelor  cu  unitățile  emitente.  Unitățile  emitente  sunt  obligate  să  selecteze
unitățile afiliate care acceptă tichete sociale valorice pentru nou- născuți pe baza
unor proceduri transparente și nediscriminatorii. Tichetele sociale valorice pentru
nou-  născuți  pot  fi  utilizate  numai  la  unitățile  afiliate  care  încheie  cu  unitatea
emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/ protocoale sau
orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților. 
Fiecare tichet social valoric pentru nou- născuți este valabil numai dacă are înscrise
următoarele:

- Numele și adresa emitentului și datele sale de identificare,
- Perioada de valabilitate a tichetelor sociale valorice,
- Numele, prenumele și codul numeric personal al reprezentantul

legal al copilului, 
- Interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care

a fost emis.
Reprezentantul  legal  al  copilului  poate  utiliza  tichetele  sociale  valorice

pentru nou- născuți numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.
Tichetul social valoric are perioadă de valabilitate și poate fi utilizat în termen de
șase luni de la data emiterii acestuia. 

Unitatea  emitentă  a  tichetelor  sociale  valorice  are  obligația  ca  odată  cu
emiterea acestora să asigure măsurile necesare pentru ca titularul să poate identifica
și recunoaște rețeaua de unități afiliate acestora.

După livrarea tichetelor sociale valorice de către unitatea emitentă la sediul
Primăriei  Orașului  Covasna,  reprezentantul  Direcției  de  Asistență  Socială
înmânează tichetele valorice în cuantum de 1.000 lei reprezentantului legal al nou-
născutului, pe baza semnăturii de primire. 

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea pachetului „Trusoul pentru nou- născuţi sub
formă de tichete sociale valorice”



Domnului Primar al Oraşului Covasna, judeţul Covasna

Subsemnatul(a)………………………………………………………………….., domiciliat(ă) în oraşul Covasna, str.
……………………………………………,  nr.   ………..,  bl.  ………...,  sc.  ……..,  ap.  ……..,  nr.   telefon
…………………………,  posesor  al  C.I.,  seria………,  nr.  …………….,  CNP…………………………………………..,
eliberat  de  ………………………….,  la  data  de  ……………………………….,  având  calitate  de  :  părinte  natural/
reprezentant legal al copilului/ persoană împuternicită, vă rog să-mi aprobati acordarea „Trusoul pentru nou- născuţi sub
formă de tichete sociale valorice” în valoare de 1.000 lei. 

Datele celuilalt părinte: 
Nume  şi  prenume  ……………………………………………..CNP....................................adresa  de
domiciliu……………………………......  telefon …………………………, posesor  al  C.I.,  seria………, nr.  …………….,
eliberat de …………………………., la data de ……………………………….,

Copilul  a  fost  înregistrat  în  registrul  stării  civile  ……………………………….,  sub  numele  de
……………………………………………………………….,CNP………………………………,  cu  certificatul  de  nastere,
seria …….., nr. …………………

Noi, părinţii declarăm/Eu, părinte declar (pentru părintele singur) pe propria răspundere, sub sancţiunile art. 326 din
Codul penal, că pentru copilul identificat cu CNP……………………………………… ……..., s-a depus doar la Primăria
oraşului Covasna prezenta cerere în vederea acordării „Trusoul pentru nou- născuţi sub formă de tichete sociale valorice”.

De asemenea, declarăm/declar că ne ocupăm/mă ocup personal de creşterea şi îngrijirea copilului şi locuim/locuiesc
cu acesta, copilul nefiind încredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu
public. 

Declarăm, că avem/declar că am domiciliu/reşedinţa în oraşul Covasna din anul ............. 
Am luat la cunoștință despre faptul că tichetele sociale valorice sunt netransferabile, nu pot fi tranzacționate și mă oblig să
utilizez tichetele valorice numai pentru achiziționarea/ cumpărarea de:

- Alimente și produse/ aparatură destinate administrării alimentației copilului,
- Scutece și îmbrăcăminte destinate copilului,
- Produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului, 
- Pătuț, cărucior

Declaraţie
Subsemnatele/Subsemnatul(a)………………………………………………………….....,  prin  prezenta

declarăm/declar că am fost informat ca datele  mele cu caracter personal şi informaţiile din cererea depusă şi actele anexate
la acesta vor fi prelucrate de către Primăria Oraşului Covasna cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date.

Data……………..                                                                              1.  Semnătura…………….
                                                                                                            2. Semnătura…………….
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