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privind stimulareaparticipárii In invàfámdntulpre.~colar a copiilorprovenind din familii defavorizate
Legea nr. 248/2015
Consiliul Local al CR1SENI s-a Intrunit In ~edinta ordinarä In data de
la sediul PRIMARIEI
CRISEM , In urma analizei propunerii doamneildomnuiui PRIMAR —BOGDAN VASILE
privind
acordarea stimulentului educational, sub formä de tichete sociale pentru gradini~a, In cadrul programului de
interes national, Fiecare Copil in Gradinitã, conform Legii nr. 248/2015 ~i In conformitate cu prevederile:
HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participãrii In Invätamântul pre~colar a copiilor provenind din familii defavorizate ~i a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru gradini~a
Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificärile ~i completarile ulterioare
Legii nr. 272/ 2004, privind protec~ia ~i promovoarea drepturilor copilului, cu modificArile ~i
completarile ulterioare
Legii asistentei sociale 292/2011 cu modificärile si completarile ulterioare
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificArile si completãrile ulterioare
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru suStinerea familiei, cu modificãrile si completarile
ulterioare
Legii nr. 273/2006, cu modificãrile si completarile ulterioare, privind finantele publice locale
a Legii nr. 339/2015 a bugetului de Stat pe 2016
HOTARASTE
ART. 1
Persoana desemnatA din cadrul Compartimentului de Asistenta Socialä identificä toti copiii
eligibili, cu vârsta Intre 2-6 ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de
famile, registrul de na~teri stare civilä, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocatie de stat ~i
alte beneficii, precum ~i prin vizite din u~à In u~ä.
—
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ART. 2 Primarul comunei CR1 SENI faciliteazá aplicarea corectá a prevederilor Legii nr. 248/2015 ~i a
normelor ~i procedurilor de aplicare ~i se implicä In rezolvarea situatiilor identificate:
—

—

•

In cazul In care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu In altä localitate,
primAria unde 1ocuie~te efectiv familia trebuie sã solicite de la primãria localitatii de domiciliu
un document din care reiese Ca reprezentantul legal flu a solicitat ~i acolo acordarea tichetelor
sociale pentru gradini~a.

•

In cazul In care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu Intr-o localitate, iar
copilul merge la o gradini~a In altä localitate, titularul va ridica tichetele sociale pentru
gradini~a de la primaria localitatii unde are domiciliul.

•

In cazul In care un copil are domiciliul In localitatea X, 1ocuie~te efectiv In localitatea Y ~i i~i
duce copilul la gradini~a in Z, titularul va primi tichetele sociale pentru gradini~a de la
primäria localitatii unde 1ocuie~te efectiv, dupa ce In prealabil primãria unde locuie~te efectiv
familia, a solicitat de la primària localitatii de domiciliu un document din care reiese cä
reprezentantul legal nu a solicitat ~i acolo acordarea tichetelor sociale pentru gradini~a.

•

Dacã parintii sunt despartiti In fapt, se stabile~te prin anchetã socialä cu cine locuie~te copilul;
dacä parintii locuiesc In localitati diferite, primäriile pot face schimb de informatii pentru a
evita ca ambii parinti sã solicite tichete sociale pentru gradini~a.

ART. 3

—

Primarul asigura aducerea la Indeplinere a prezentei hotärâri.

ART. 4

—

Prezenta Hotärâre se comunicã:

-

-

primarului

-

consilierului cu probleme sociale

directorului ~coliiJgradii1i~ei; Dosar sedinta
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