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RAPORTUL DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

privind modificarea HCL 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a 

proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată 

 

A. Având în vedere următoarele prevederi legale  : 

   1. Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, cu modificările și completările ulterioare: 

- art 15 alin (3): “Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice 

locale se stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare celor prevăzute la alin. (2), 

susţinute din bugetele locale.” 

− art. 16 alin (1): „Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a 

persoanei îndreptăţite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei 

îndreptăţite.” 

− art. 18 alin (1): „Soluţionarea cererii privind acordarea dreptului se face prin actul 

administrativ emis de autoritatea administraţiei publice centrale sau locale.” 

− art 66 alin (1): “Statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor 

sale prin activitatea specifică realizată de autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.” 

− alin (2):“Copilul are dreptul să fie crescut alături de părinţii săi în condiţii care să-i permită 

dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.” 

−  alin (3): “Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială, în funcţie de 

situaţia sa personală şi de situaţia socioeconomică a familiei sau a persoanelor în întreţinerea 

cărora se află.” 

− alin (4): “Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale susţin familia prin acordarea de beneficii de asistenţă socială, precum şi 

prin asigurarea de servicii sociale.” 

2. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare: 

- art. 5 alin (1) „Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a  

drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi” 

− art. 7 „Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio  

discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de 

naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei 

deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare 

sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă 

distincţie„ 

B. Prin HCL nr. 664/2018, republicată, a fost aprobată implementarea la nivelul 

municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, conform căruia s-au distribuit 

produse de igienă și îmbrăcăminte nou născuților care au cel puțin unul dintre părinți cu domiciliu 

în  municipiul Brașov.  

În cei doi ani de implementare a proiectului au fost distribuite un număr de 3.002 pachete cu 

produse destinate nou-născuților. Având în vedere că proiectul a avut un impact pozitiv în rândul 

celor care au beneficiat până la data prezentei, în contextul financiar și epidemiologic actual 

considerăm oportună continuarea lui, prin acordarea de tichete sociale, în valoare de 1500 de lei.  

Ca urmare a faptului că se propune acordarea de tichete valorice și luând în considerare 

contextul actual cauzat de pandemia de Covid-19, persoana care doreşte să beneficieze de trusoul 
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pentru nou născut are posibilitatea să solicite acest drept odată cu depunerea dosarului în vederea 

obținerii indemnizației pentru creșterea copilului și a alocației de stat, evitându-se astfel deplasările 

multiple la sediul instituţiei.  

  În contextul celor de mai sus, propunem modificarea H.C.L. nr. 664/2018 privind 

implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, 

republicată, începând cu data de ________, după cum urmează: 

Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul 

Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată după cum urmează: 

”Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nou-

născut” prin acordare de tichete valorice în cuantum de 1.500 lei per nou-născut”. 

Se aprobă eliminarea art. 1¹ din HCL nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul 

Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată. 

Se aprobă modificarea Metodologiei de acordare prevăzută în anexa la HCL nr. 664/2018 

privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, 

republicată, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Metodologia reglementează: 

   - condițiile de acordare; 

     - actele necesare solicitării și atestării dreptului la trusoul pentru nou-născut; 

    - modalitate de depunere, de verificare și de aprobare a cererii; 

    - modalitatea de distribuire a tichetelor valorice. 

Tichetele valorice se acordă o singură dată pentru fiecare nou născut viu şi vor fi utilizate 

pentru achiziționarea de.  

- alimente și produse/aparatură destinate administrării alimentației copilului; 

- scutece și îmbrăcăminte destinată copilului; 

- produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului; 

- aparatură destinată monitorizării stării de sănătate a copilului; 

- pătuț, lenjerie, cărucior, masa de înfășat. 

Pentru a asigura tranziția între perioada de acordare de pachete și perioada de acordare de 

tichete valorice, ținând cont de faptul că există probabilitatea să rămână pachete în stoc la data de 

__________, propunem ca aceste pachete să se acorde în ordinea cronologică înregistrării cererilor, 

până la epuizarea stocului.  

Celelalte prevederi ale HCL nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului 

Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată, rămân neschimbate. HCL nr. 

664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-

născut”, republicată, astfel modificată urmează să fie republicată. 

  Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (5), art. 129, 

alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. 

a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, supunem, spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Municipiului 

Brașov, Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 664/2018, privind implementarea la nivelul 

Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată, în forma prezentată. 
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