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H OT Ă R Â R E
privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea fam iliilor

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al 
Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Cultură, 
Sport, Turism, Direcţiei Generale Economice şi Centrului de Servicii
Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanţe nr. 60/17.05.2017 
şi raportul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 149/17.05.2017 din cadrul 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

în conform itate cu prevederile:
- art. 258 alin. (2) şi alin. (3) din Codul Civil;
- art. 2 alin. (1) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi 

com pletările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 

2, pct. 5 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 

1500 lei net/familie, pentru tinerii care se căsătoresc.
Art.2 Sumele vor fi acordate de Centrul de Servicii Comunitare 

Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti, pe baza unei cereri, precum 
şi a unei copii conform cu originalul a certificatului de căsătorie.

Stimulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile 
calendaristice de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie. 
Cererile pentru acordarea stimulentului se vor depune la sediul Centrului de 
Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti, de 
către unul dintre soţi.

Art.3 Condiţiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar
sunt:



b) cel puţin unul dintre soţi să 
municipiului Bucureşti;

c) cel puţin unul dintre soţi să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 ani.
Art.4 Pentru cetăţenii care îndeplinesc doar condiţiile de la art. 3, lit. a

şi lit. b stimulentul financiar va fi acordat cu avizul Primarului General.
A rt.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Evidenţă a 
Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi Centrul de Servicii Comunitare 
Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti din data de 18.05.2017.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ando Culea

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgiana Zamfir
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