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HOTĂRÂREA Nr. 15
din 31.03.2016
privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor , de solutionare a
situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita conform
Legii 248/20152015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCIUM întrunit în şedinţa ordinară ,
public în data de 31.03.2016
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Bucium prin care propune
adoptare unei hotarari a Consiliului Local privind modalitatea de identificare a
beneficiarilor stimulentului educaţional;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1 si 3 ale Consiliului Local
Bucium;
In temeiul prevederilor art.4 alin.(2)din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate ;
-prevederile art.14 alin.(1) si alin.(4) si art .35 din anexa la Hotararea Guvernului
nr.15/2016 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate si a procedurii deacordare a tichetelor sociale
pentru gradinita;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bucium adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă procedura de identificare a beneficiarilor, de solutionare a
situatiilor identificate si de acordare a stimulentului educational pentru copiii din
gradinite care provin din familii defavorizate, conform anexei care face parte
integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art.2 Primarul comunei Bucium, prin intermediul compartimentelor de
specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Bucium, în termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

- Primarului comunei Bucium;
- Compartimentului asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bucium.
- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art.4.-Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Bucium în
şedinţă ordinară , respectiv cu un număr de voturi 11 „pentru” 0„împotrivă” şi
0„abţineri”, din 11 consilierii prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
David Marcela-Angela

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Jr.David Carmen-Nadia

Anexa laHCL Bucium nr.15/2016

Procedura
de identificare a beneficiarilor , de solutionare a situatiilor identificate si
de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita conform Legii 248/2015
CAP I. DISPOZITII GENERALE
Art.1Prezenta procedura descrie modul in care este organizata si desfasurata
activitatea de acordare a stimulentului educational pentru copiii din gradinite care
provin din familii defavorizate.
Art.2 In desfasurarea activitatii se vor utiliza proceduri de lucru proprii,
stabilite in conformitate cuLegea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, Hotararea
Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru gradinita.
Art.3 Procedurile de lucru elaborate vor fi aprobate de primarul comunei
Bucium, in maxim 10 zile de la aprobarea modalitatii de identificare si de
solutionare a situatiilor identificate.
Art.4 Activitatea de acordare a stimulentului educational pentru copiii din
gradinite care provin din familii defavorizate, se va implementa de catre
Compartimentul de asistenta sociala.
CAP.II BENEFICIARI
Art.5 Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru
grădiniță este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al
copilului.Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în
condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ, următoarele criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului
școlar curent - copiii pot fi înscriși la grădiniță și înainte să împlinească vârsta de 3
ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3
ani;
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a
anului școlar curent, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale metodologiei de înscriere în
învățământul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului
minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără
domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, denumiți în continuare persoane fără
adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de
asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.
Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie
română, dacă se află în una dintre următoarele situații:
a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic
European, ai Confederației Elvețiene sau străini, denumiți în continuare străini, pe
perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile
legislației române;
b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă
de protecție;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile
legii.
Art.7 Beneficiază de stimulent :
1)copiii din familiile defavorizate formate din soț, soție și copiii aflați în întreținerea
acestora, care locuiesc împreună.
(2) Beneficiază de stimulent și copiii din familiile defavorizate formate din persoana
singurăși copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.
(3) Pentru acordarea stimulentului se consideră familie și bărbatul și femeia
necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc
împreună.
Art.8Tichetul social reprezentând stimulentul educațional pentru grădiniță este
utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege și nu afectează
distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistență socială acordate în
scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populației.
CAP.III IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR
Art.9 Stimulentul educational se acorda numai pentru copiii care frecventeaza in
mod regulat unitatea de invatamant prescolar.
Art.10 Compartimentul de asistenta sociala va desfasura la inceputul fiecarui an
scolar sau ori de cate ori se considera necesar, activitati de informare cu privire la
modalitatea de acordare a stimulentului educational.
Art.11 Identificarea beneficiarilor se realizeaza prin cel putin una din urmatoarele
situatii:
-solicitarea directa din partea familiei ;
-sesizarea din partea cadrelor didactice ale unitatii scolare in care este inscris
copilul;
-sesizarea din partea unei institutii publice sau private;
-semnalarea/sesizarea scrisa sau telefonica din partea oricarei alte personae care
intra in contact cu un astfel de caz;
-autosesizare;
- prin intermediul tuturor angajatilor care sunt implicati in activitatea de asistenta
sociala, specifica institutiei.
CAP.IV ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT

Art.12 Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul
îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria
răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile
acesteia și înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță.
Art.13Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile
organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie—
iunie.
Art.14Cererea și declarația pe propria răspundere si se întocmesc de reprezentantul
familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii, și se
înregistrează la primăria comunei.
Art.15Pentru cetățenii altor state, străini sau apatrizi, cererea și declarația pe
propria răspundere se înregistrează la primăria comunei în a cărei rază teritorială își
are domiciliul sau reședința familia/persoana singură.
Art.16În cazul persoanelor fără adăpost, cererea de acordare a stimulentului se
înregistrează la primăria comunei în a cărei rază teritorială trăiește persoana fără
adăpost, însoțită de o declarație pe propria răspundere că nu a solicitat stimulentul
de la alte primării.
Art.17În situația în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social
conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare, sau de alocație pentru susținerea familiei
conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, stimulentul se acordă
reprezentantului familiei doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere,
însoțite de dovada înscrierii la grădiniță.
Art.18Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele
doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum și prelucrarea datelor înscrise în
cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării
acestora,de catre personalul din cadrul compartimentului de asistenta sociala.
Art.19 Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziție scrisă
a primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării.
Art.20Stimulentul se asigură lunar de către unitățile administrativ-teritoriale și se
distribuie de către acestea.
Art.21 Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniță reprezentând
stimulente educaționale se face în baza dispoziției primarului emisepână la data de
15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toți beneficiarii din toate unitățile
de învățământ preșcolar cu sau fără personalitate juridică, de pe raza unității
administrativ-teritoriale.
Art.22 Pentru copiii de vârstă preșcolară din familiile care beneficiază de stimulent,
unitățile de învățământ preșcolar prevăzute la art. 6 au obligația de a transmite
primăriilor în raza teritorială a cărora își au domiciliul sau reședința familiile, până la
data de 5 a lunii, situația centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenței
înregistrate în luna anterioară, în format electronic și letric, semnată de
conducătorul unității de învățământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din
norme.Situația va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric
personal ale copilului și ale reprezentantului acestuia, precum și numărul de absențe
înregistrate.

Art.23 Valoarea nominala lunara a stimulentului educational se raporteaza la
indicatorul social de referinta si este de 0,1 ISR exprimat in lei, pentru fiecare copil
inscris la gradinita, beneficiar al stimulentului educational.
Art.24 In vederea desfasurarii activitatii prevazuta de prezenta procedura, se va
utiliza si respecta modelul de anexe prevazut in Hotararea Guvernului nr. 15/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru gradinita;
CAP.V DISPOZITII FINALE
Art.25.Prezenta procedura se completeaza cu dispozitiile Legii nr.248/2015 si ale
Hotararii Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
David Marcela-Angela

Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Jr.David Carmen-Nadia

