
 

 

 

 

          R O M Â N I A    

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  

                                                                               

                                               DISPOZITIA Nr. 409 din 28.09.2022   

 

 

DISPOZIȚIE  

privind stabilirea dreptului la sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

pentru nou- născuți 

 

Ținând cont de faptul că în această perioadă generată de pandemia de COVID-19 una dintre cele 

mai afectate categorii de persoane este cea a mamelor care au născut începând cu anul 2022, , pentru a 

evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice 

natură,  având în vedere următoarele: 

            -   referatul de aprobare nr. 13209 din data de 28.09.2022 prin care s-a propus acordarea 

tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți; 

            - prevederile art. 3 și art. 4 alin (4) din Ordonanța de urgență nr. 113/2022 privind unele măsuri 

necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de 

granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor 

 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

Primarul comunei Budila emite următoarea:  

 

DISPOZIŢIE 

 

 

     Art. 1.  Începând cu luna septembrie 2022 se aprobă acordarea tichetului social, pe suport 

electronic cuplului mamă-nou-născut, cuprinși în anexa atașată prezentei. 

      Art. 2.  Valoarea nominală a tichetului social pe suport electronic pentru nou-născut este de 2000 

de lei. 

Art. 3.  Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic se face de către Primăria comunei 

Budila. 

Art. 4. Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți este acordat o singură dată pentru un 

nou-născut și poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru 



achiziţionarea produselor de îngrijire pentru nounăscuţi pentru care a fost emis, conform instrucţiunilor 

entităţii achizitoare.  

     Art. 5.  Prezenta  dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul de Asistenţă Socială 

din cadrul Primăriei comunei Budila. 

    Art. 6.  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la 

autoritatea publică emitentă.  

     Art. 7. - Prezenta dispoziție va fi comunicată Compartimentului de Asistență Socială, Instituției 

Prefectului - Județul Brașov și se va publica pe pagina www.budila.ro pentru aducerea la cunostintă 

publică, prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

 

 

 

                Contrasemnat pentru legalitate 

                P R I M A R,                                        SECRETAR GENERAL, 

                   Irimia MARȘAVELA                                            Alexandra-Aveluța BENIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budila.ro/

