
                              

PROIECT DE HOTARARE 

Privind:  aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii 

defavorizate, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate, precum şi procedura de 

acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 

 

Consiliul local al comunei Unguriu, județ ul Buzău 
 

- având în vedere proiectul de hotărâre iniț iat de primarul comunei Unguriu privind 

aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii 248/2015 

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate, a 

modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate, precum şi procedura de acordare a tichetelor 

sociale pentru grădiniţă; 

- având în vedere raportul Compartimentului asistenț ă socială ; 

- în conformitate cu prevederile art. 35 din anexa la  Hotărârea Guvernului. nr. 15/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familiile defavorizate şi a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

- în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

- în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale,  republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-  în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 292/2011 a 

asistentei  sociale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) pct.1 ș i  pct. 2 şi alin. (9) din 

Legea administraț iei publice locale nr. 215/200, republicată cu modificările ș i completările 

ulterioare; 

- în temeiul art. 45 alin. (1) ș i al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraț iei 

publice locale nr. 215/200, republicată cu modificările ș i completările ulterioare; 
 

HOTĂREȘTE: 
 

Art. l Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza 

Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 

din familii defavorizate, a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate şi a procedurii de 

acordare a tichetelor sociale, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei prin 

Compartimentul asistenț ă socială. 

Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 

către secretarul comunei Unguriu. 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI UNGURIU 

Iniț iator, 

Primar, 

Ing. Tirizică Gheorghită  
 

Avizat, 

Secretarul comunei, 

Marin Adrian Vasile 
 



 

 

 

1. Modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale acordate  în baza Legii 

248/2015 

 

 

 verificarea registrului de beneficiari indemnizaţie creştere copii - 

conform OUG 111/2010 privind concediul si indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

 verificarea listei de beneficiari de ajutor social-conform Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat; 

❖ verificarea listei de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei conform 

Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

❖ verificarea registrului de alocaţie de stat - conform Legii 61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii; 

❖ întocmirea de către Şcoala Gimnazială din comuna Unguriu a unei liste cu 

copiii înscrişi la grădiniţele de pe raza comunei. 

 

2. Modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate 

❖ Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele 

doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi prelucrarea înregistrării acesteia se 

face de către Compartimentul de asistenț ă socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Unguriu în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării acestora. 

❖ Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face în termen de maxim 5 

zile de la finalizarea verificării, prin dispoziţia scrisă a primarului. 

Dispoziţia primarului poate fi emisă individual sau în comun pentru toţi beneficiarii. 

❖ Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care se comunică 

sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat iniţial 

dreptul. 

❖ Suspendarea dreptului la stimulent se face în perioada în care copilul/copiii nu 

mai îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege. 

❖ Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziţie a 

primarului, începând cu luna următoare celei în care se comunică sau se constată că nu mai 

sunt îndeplinite criteriile din lege. 

❖ Dreptul la stimulent încetează când nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute 

la art. 2 din lege (vârsta minimă 3 ani, vârsta maximă 6 ani împliniţi după data de 1 

septembrie a anului şcolar curent, venitul lunar pe membru de familie este de până la de 

doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură - prevăzut de Legea 416 

/200I privind venitul minim garantat). 

❖ încetarea dreptului la stimulent şi/ sau recuperarea dreptului - conform art. 18 

din HG 15/2016 se face prin dispoziţia primarului, cu luna următoare celei în care au 

intervenit modificările. 

 

                                             

Anexa nr.1 

la H.C.L. Unguriu nr.____/ 2016 
 



3. Procedura de acordare a tichetelor sociale 
 

 Dreptul la stimulent se acorda începând cu luna în care beneficiarul 

îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, 

însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/ 

frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. 

❖    Componenta familiei, filiaţia copiilor si situaţia lor juridica faț ă de 

reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie. 

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este 

evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie 

certificata sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul următoarele 

documente: 

- certificate de naştere ale copiilor aflaţi in întreţinerea familiilor defavorizate; 

- certificatul de căsătorie; 

- hotărârea judecătoreasca de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; 

- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii 

dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenta sociala si protecţia copilului sau 

hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecata, după caz, pentru 

măsura plasamentului, hotărârea judecătoreasca de instituire a tutelei sau, după caz, 

dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; 

- hotărârea judecătorească prin care soţul/ soţia este declarat/declarată dispărut/ dispărută; 

- hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o 

perioadă mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la 

întreţinerea copiilor; 

- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei . 
 

 Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţa reprezentând 

stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise conform art. 12 si art. 

14 din HG 15/2016, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toţi 

beneficiarii din toate unităţile de învăţământ preşcolar cu sau fără personalitate juridică, de 

pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

 Distribuirea tichetelor sociale se face de către personalul din cadrul 

Compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Unguriu în baza tabelului prezent în Anexa nr. 4 din HG 15/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familiile defavorizate şi a procedurii de 

acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

Pentru copiii de vârsta preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unitatea 

de învăţământ preşcolar  are obligaţia de a transmite Primăriei comunei Unguriu în raza 

teritorială a cărora îşi au domiciliul sau reşedinţa familiile, până la data de 5 ale lunii, 

situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenț ei înregistrate în luna 

anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de învăţământ. 

                               Iniț iator, 

                               Primar, 

                     Ing. Tirizică Gheorghiţă 
Avizat, 

Secretarul comunei, 

Marin Adrian Vasile 
 


