ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:

HOTĂRÂREA
Nr. 23 / 2016
privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma
tichetelor sociale pentru grădiniţe
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
31.03.2016 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat prin care se propune
Consiliului Local aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub
forma tichetelor sociale pentru grădiniţe precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art. 4 alin 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
În conformitate cu prevederile:
H.G. nr. 15 / 2016 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pt. grădiniţă
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ,
Legii nr. 272 / 2004, privind protecţia şi promovoarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare ,
Legii asistenţei sociale 292 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare ,
Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare ,
Legii nr. 277 / 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi
completările ulterioare ,
Legii nr. 273 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind finanţele publice
locale şi a Legii nr. 339 / 2015 a bugetului de stat pe 2016 ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 1 , alin. 2 lit. d şi alin. 6 lit. a pct. 2, art. 39 alin.
1 , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 :
Se aprobă ca modalitate de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional, potrivit
prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate:
a) desemnarea persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Orlat cu
responsabilităţi în implementarea Legii nr. 248/2015;
b) informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai preşcolarului de către cadrele didactice din
unităţile de învăţământ de pe raza comunei Orlat , care vin in contact direct cu aceştia
c) persoanele desemnate din cadrul Primăriei Comunei Orlat identifică toţi copiii eligibili, cu
vârsta între 3 - 6 ani, din Comuna Orlat, prin corelarea listelor de la medicii de famile, lista
preşcolarilor înscrişi la Grădiniţa cu program normal Orlat , registrul de naşteri - stare civilă,
registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocaţie de stat şi alte beneficii, precum şi
prin vizite din uşă în uşă.
Art.2 ( 1 ) : Primarul localităţii Orlat facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015
şi a normelor şi procedurilor de aplicare şi se implică în rezolvarea situaţiilor identificate:
a) În cazul în care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu în altă localitate,
primăria unde locuieşte efectiv familia trebuie să solicite de la primăria localităţii de domiciliu
un document din care reiese că reprezentantul legal nu a solicitat şi acolo acordarea tichetelor
sociale pentru grădiniţă.
b) În cazul în care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu într-o localitate, iar
copilul merge la o grădiniţă în altă localitate, titularul va ridica tichetele sociale pentru grădiniţă
de la primaria localităţii unde are domiciliul.
c) În cazul în care un copil are domiciliul în localitatea X, locuieşte efectiv în localitatea Y şi îşi
duce copilul la grădiniţă în Z, titularul va primi tichetele sociale pentru grădiniţă de la primăria
localităţii unde locuieşte efectiv, după ce în prealabil primăria unde locuieşte efectiv familia, a
solicitat de la primăria localităţii de domiciliu un document din care reiese că reprezentantul
legal nu a solicitat şi acolo acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă.
d) Dacă părinţii sunt despărţiţi în fapt, se stabileşte prin anchetă socială cu cine locuieşte copilul;
dacă părinţii locuiesc în localităţi diferite, primăriile pot face schimb de informaţii pentru a
evita ca ambii părinţi să solicite tichete sociale pentru grădiniţă.
( 2 ) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 31 martie 2016
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