
 

 

 

DECLARAȚIE  

PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU NOU-NĂSCUȚI 

 

Subsemnatul(a) ______________________________________________,domiciliat în municipiul 

București, str._____________________________, nr.______,bloc_________________, sc.______, 

ap._____, telefon__________________, e-mail ___________________________________________ 

sector________, posesor al B.I./C.I. seria ______, nr._____________, cod numeric personal 

_______________________, eliberat de________________, la data de ______________, în calitate de:  

• părinte natural al nou-născutului, titular de dosar, numitul/a:_____________________________ 

• părinte al titularului/ei minorului/ei, numitul/ei: _______________________________________ 

• împuternicit legal al titularului/ei, numitul/a: ________________________________________ 

Sub sancţiunile art. 326 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că am luat la cunoștință faptul că stimulentul financiar pentru nou-născuți se acordă 

sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor de acordare stabilite prin prevederile Hotararii 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 209/08.06.2017 si ale Hotararii Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti nr. 297/17.05.2018, și anume: 

-Dosarul se întocmește și se depunde de unul dintre părinții nou-născutului, titular de cerere, care 

îndeplinește cumulativ condițiile de acordare. 

– Termenul de depunere a dosarului (complet și corect întocmit) este de 1 (o) lună de la data nașterii 

copilului. Nu este admisă nicio întârziere față de acest termen, indiferent de motivație. 

– Cel puțin un părinte are domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 

(șase) luni înainte de depunerea cererii (atât domiciliul cât și viza de reședință trebuie să fie de minim 6 

luni la data depunerii cererii) - dovada domiciliului și/sau a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în 

cartea de identitate sau in baza unui istoric de domiciliu emis de Evidenta populatiei. 

– Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi 

de la nivelul municipiului București. Nu este admisă nicio derogare de la această condiție, indiferent de 

motivație. 

– Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În 

acest caz, solicitantul va depune la dosar Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice, eliberat 

de Direcția de Impozite și Taxe Locale. Certificatul fiscal trebuie să fie pe zero datorii. 

– Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet. 

– Dacă dosarul este depus în două sau trei locații (ghișeu/ on-line), toate cererile vor fi respinse. 
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 Actele necesare la depunerea dosarului, pentru stimulent financiar nou-născuți: 

– Cerere tipizată; 

– Declarație de consimțământ completată  și semnată de părintele în contul căruia nu se virează 

stimulentul/nu ridică simulentul. Această declarație este necesară pentru prevenirea situațiilor în care 

unul dintre părinți nu este de acord ca celălalt părinte să încaseze/ridice stimulentul. 

– Certificatul de naștere* al copilului, original și copie sau număr de înregistrare care conține CNP-ul 

copilului eliberat de Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civila, în cazul în care nu s–a 

eliberat certificatul de naștere; 

* dosarul se completează cu copie certificat naștere copil imediat ce este emis de Biroul înregistrări acte 

de naștere; 

– Biletul de ieșire din spital al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii emis de către 

unitatea sanitară (copie); 

– Actul de identitate* al părinților, original și copie; 

* solicitantul să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni 

înainte de depunerea cererii. 

– Certificat fiscal emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector pentru părintele deponent (titular 

de cerere), din care reiese că solicitantul nu are datorii neeșalonate către bugetul local; 

– Extras de cont* pentru efectuarea viramentului bancar 

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc; 

 – Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - fata-verso, completata si cu 

semnaturile aferente 

 

Am luat la cunoștință,  sub sancţiunile art. 326 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii,  

cele antemenționate în prezenta declarație pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți: 

 

 Data _______________                                                                               SEMNĂTURA, 

http://www.pmb.ro/

