ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 17 / 2016

Privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului
educațional sub forma de tichete sociale
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinta sa publică ordinară din data de 23.03.2016
analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre al primarului comunei Valea
Crișului privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional
sub forma de tichete sociale,
văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valea Crișului,
precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei.
în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și art. 35
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.15/2016,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, art. 36 alin.(6) lit.”a” pct.2, art.45 alin.(1)
şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Identificarea beneficiarilor de stimulent educațional sub formă de tichete
sociale se va face prin analiza periodică a situației familiilor beneficiare de prestații sociale
(venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzirea
locuințelor) aflate în evidența Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului și prin deplasări
periodice ale consilierului și referentului de specialitate din cadrul compartimentului la
grădinițele de pe raza comunei Valea Crișului.
Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crișului și Compartimentul de asistență social și autoritate tutelară din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 23.03.2016
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