ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
U.A.T. COMUNA FRECATEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 30
privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita
domnului Filip Cosmin-Chirila, in calitate de titular
Ec. Naiman Marian, primarul comunei Frecatei, judeţul Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- referatul asistentului social înregistrat sub nr. 262 din 16 ianuarie 2017 la Primaria
comunei Frecăţei, prin care propune acordare stimulentului educational pentru Filip CosminChirila reprezentant legal al copilului Filip Dragos-Mihai;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational,
inregistrata sub nr. 1/18.12.2016, in Registul special, insotita de actele doveditoare privind
componenta familiei si veniturile acesteia;
Tinand cont de prevederile:
- Art.1 alin (1) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate ;
- art. 7-8, art. 10, art. 12, art. 14, di Anexa la 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 si a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru gradinita;

In temeiul art art. 63 alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata si completata ulterior,
DISPUN:
Art. 1. – Incepand cu luna data de 01.01.2017, se va acorda stimulentul educational sub forma de
tichete sociale pentru gradinita dlui. Filip Cosmin- Chirila , cu domiciliul in sat Frecatei, comuna
Frecatei, judetul Tulcea, reprezentant legal al copilului Filip Dragos-Mihai, avand familia formata
din: Filip Cosmin- Chirila – reprezentant legal CNP 1930521360011, Filip Anamaria – mamaCNP 2951219360016 si copilul Filip Dragos-Mihai – beneficiar- CNP 5130609360020.
Art. 2. – Suma acordata cu titlu de stimulent educational va fi de 50 lei/luna pentru anul scolar
2016-2017, care se va distribui sub forma de tichete sociale pentru gradinita pana la data de 15 a
lunii, in curs, pentru luna anterioara, prin compartimentul de asistenta sociala din cadrul
Primariei comunei Frecatei.
Art. 3. – Titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare in
componenta familiei sau in veniturile aceseia in termen de maxim 15 zile de la producerea
acesteia.
Art. 4. - Dispoziţia poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată compartimentului buget-contabilitate, referentului
cu atribuţii privind asistenţa socială din cadrul Primăriei comunei Frecăţei, precum şi Instituţiei
Prefectului – Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 20.01.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
George-Cosmin CERGAU

