ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 14/29.02.2016
privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional sub
forma tichetelor sociale, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate la
nivelul comunei Frecatei, judeţul Tulcea
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Tinand cont de reglementarile legale:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- art. 35 din Hg nr. 15/2016 pentru 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
pentru grădiniţă;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 2, art. 45 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se stabileşte modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional sub
forma tichetelor sociale, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se stabileşte modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate la nivelul comunei
Frecatei, judeţul Tulcea, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Frecatei, prin
aparatul de specialitate, respectiv compartimentul asistenţă socială prin asistentul social şi
compartimentul de asistenta medicala comunitara prin asistentul medical comunitar.
Art. 4 Prezenta hotărârea va fi comunicată Prefectului Judeţul Tulcea, compartimentelor
asistenţă socială şi asistenta medicala comunitara din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 12
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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