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Raport al dezbaterii publice
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov
privind modificarea HCL 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a
proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată
În conformitate cu art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică republicată, cu modificările și completările ulterioare,
referitor la proiectul de act normativ sus menționat s-au derulat următoarele activități:
1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Braşov,
https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/proiecte_de_hotarare_dezbatere_publica-12.03.2021
Au fost publicate următoarele documente:
- Raportul de specialitate la Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind
modificarea HCL 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului
“Trusou pentru nou-născut”, republicată;
-Referatul de aprobare Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind modificarea HCL
664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru
nou-născut”, republicată;
-Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind modificarea HCL 664/2018 privind
implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”,
republicată;
-Anexa – Metodologia de acordare a “Trusoului pentru nou-născut“ sub formă de tichete
valorice.
2. Publicarea documentației pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov,
http://www.dasbv.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/2021-2/- 12.03.2021;
3. Afișarea documentației privind proiectul de hotărâre la sediul Direcției de Asistență
Socială Brașov, str. Panselelor nr. 23 – 12.03.2021;
4. Transmiterea proiectului de hotărâre, a referatului de aprobare, a raportului de
specialitate și a anexei către mass-media – 12.03.2021;
5. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de
recomandare - 12.03.2021-29.03.2021;
6. Primirea propunerilor. În perioada legală s-au primit în scris două recomandări cu
privire la acest proiect de act normativ;
- recomandarea înregistrată cu nr. 25052/15.03.2021 prin care se aprecia utilitatea acordării
tichetelor valorice în locul produselor destinate creșterii și îngrijirii nou născutului. Această
recomandare era deja inclusă în proiectul de hotărâre a consiliului local, respectiv art. 1 din HCL
664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru
nou-născut”, republicată și în cuprinsul Anexei, capitolul “Aprobarea cererii și distribuirea
tichetelor valorice”:

”Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului “Trusou pentru nounăscut” prin acordare de tichete valorice în cuantum de 1.500 lei per nou-născut”
”Trusoul pentru nou-născut se acordă o singură data pentru fiecare nou-născut, prin înmânarea
de tichete valorice în cuantum de 1500 lei”.
- recomandarea înregistrată cu nr. 30290/31.03.2021 prin care se propunea extinderea
categoriei beneficiarilor și suplimentarea actelor necesare solicitării și atestării dreptului la
tichete valorice. Se propunea acordarea “Trusoului pentru nou-născut “ părinților care sunt
studenți și urmează studiile de licență, master, doctorat în cadrul Universității în municipiul
Brașov, precum și părinților care au domiciliul în județul Brașov ( nu în municipiu), dar își
desfășoară activitatea economică/salarială în municipiul Brașov. Ca documente justificative
necesare solicitării și atestării dreptului la tichete valorice se recomanda introducerea adeverinței
emisă de facultate și/sau adeverință de la angajator.
Recomandarea a fost transmisă spre
analiză structurii inițiatoare a actului normativ și a fost respinsă pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 66, alin (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare, “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.”
La nivel național nu există un program având finalitatea proiectului “Trusou pentru nounăscut”, iar la nivel local, autoritățile publice locale, au dreptul și capacitatea efectivă de a
soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte
importantă a treburilor publice și să gestioneze resursele care aparțin comunei, orașului,
municipiului sau județului, după caz.
În baza autonomiei locale, la nivelul municipiului Brașov, s-a aprobat acordarea “Trusou
pentru nou- născut”, ca beneficiu social susținut din bugetul local, acordat focalizat ca măsură
individuală de sprijin pentru familiile/părintele singur care îndeplinește condițiile de eligibilitate.
Astfel, pentru a beneficia de “Trusou pentru nou- născut”, se cer a fi îndeplinite
cumulativ o serie de condiții printre care domiciliul stabil pe raza Municipiului Brașov de cel
puțin 1 an înainte de data nașterii copilului și lipsa datoriilor față de bugetul local.
Totodată, orice beneficiu de asistență socială se acordă în măsura în care este
fundamentat în proiectul de buget întocmit în luna octombrie a anului anterior celui pentru care
se aprobă.
7. Nu a existat cerere formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă
autoritate publică pentru organizarea unei întâlniri publice;
8. În urma evaluării, proiectul urmează să intre în şedinţa Consiliului Local al municipiului
Brașov din luna aprilie 2021, în forma inițială.
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