ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMARIA COMUNEI SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului
educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate

Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, județul Ialomița,
Având în vedere:
-expunerea de motive aprimarului nr. ...... din .....................;
-raportul secretarului nr. ............ din .........................;
In conformitate cu :
-prevederile art. 4, alin. ( 2 ) din Legea nr. 248 / 2015, privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
-prevederile art. 35 din 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 provenind din familii defavorizate şi a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
-prevederile Legii Educației Naționale nr.1 /2011, cu modificările și completările
ulterioare;
-prevederile Legii nr. 272/ 2004, privind protecția și promovoarea drepturilor copilului,
cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Legii asistenței sociale nr. 292 / 2011, cu modificările si completările
ulterioare
-prevederile Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare;
-prevederile Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată,
cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 339/2015, a bugetului de stat pe 2016;
În temeiul prevederilor art.36, alin. ( 6 ), lit. a), art. 45, alin. ( 1 ) şi art. 115, alin. ( 1
), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se desemnează doamna Jicu Victoria, inspector în cadrul compartimentului
Asistență socială, persoană responsabilă cu implementarea prevederilor Legii nr. 248 /
215, la nivelul comunei Sfantu Gheorghe.
Art.2. Se desemnează doamna Jicu Victoria, inspector în cadrul compartimentului
Asistență socială, persoană responsabilă de identificarea beneficiarilor stimulentului
educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă.
Art.3 Persoana desemnată la art.2 identifică toți copiii eligibili din comunitate, cu
vârsta cuprinsă între 2 - 6 ani, prin corelarea listelor cu copiii din localitate de la medicul
de famile, registrul de nașteri - stare civilă, registrul agricol, listele beneficiarilor de venit
minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, alocație de stat și alte beneficii,
precum și prin vizite din ușă în ușă.

Art. 4
Primarul comunei Sfantu Gheorghe și personalul din cadrul
compartimentului Asistență socială se implică în soluționarea situațiilor identificate și
facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248 / 2015 și a normelor și
procedurilor de aplicare, prin asigurarea spațiului necesar desfășurării activității tuturor
grupelor de grădiniță formate în urma recrutării și asigurarea transportului copiilor la
grădiniță, consilierea familiilor privind importanța educației preșcolare, solicitarea de la
administrația financiară a informațiilor privind veniturile realizate de toate familiile
copiilor propuși pentru acordarea stimulentului educațional, pentru evitarea deplasării
individuale a beneficiarilor.
Art.5 Primarul comunei Sfantu Gheorghe și persoana desemnată prin prezenta
hotărâre asigură aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Sfantu Gheorghe,
Instituției Prefectului – județul Ialomița, directorului Școlii Gimnaziale din Malu, precum
și oricăror alte persoane și instituții interesate de către secretarul comunei Sfantu
Gheorghe .

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Gomes Iuliana Livia

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI SFANTU GHEORGHE
Nr. .............. din ...........................

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional
acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi modalitatea de
soluţionare a situaţiilor identificate

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii
defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul
educaţional, sub formă de tichete sociale.
Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit
prevederilor art. 9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu
modificările ulterioare.
Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această
destinaţie.
Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar
curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă
spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului
şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul
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 şi completările ulterioare.
Conform prevederior art. 4, alin. ( 2 ) din Legea nr. 248 / 2015, privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și
prevederilor art. 35 din 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 provenind din familii defavorizate şi a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă „ Autorităţile administraţiei publice locale
stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor,
precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, în limita procedurală
prevăzută de prezentele norme metodologice şi procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniţă ”.
Primarul comunei Sfantu Gheorghe și personalul din cadrul compartimentului
Asistență socială se implică în soluționarea situațiilor identificate și facilitează aplicarea
corectă a prevederilor Legii nr. 248 / 2015 și a normelor și procedurilor de aplicare, prin
asigurarea spațiului necesar desfășurării activității tuturor grupelor de grădiniță formate
în urma recrutării și asigurarea transportului copiilor la grădiniță, consilierea familiilor
privind importanța educației preșcolare, solicitarea de la administrația financiară a
informațiilor privind veniturile realizate de toate familiile copiilor propuși pentru

acordarea stimulentului educațional, pentru evitarea deplasării individuale a
beneficiarilor.
Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, propun Consiliului local
aprobarea proiectului de hotărâre așa cum este prezentat.

PRIMAR,
GOMES IULIANA LIVIA

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI SFANTU GHEORGHE
Nr. ........... din ........................
RAPORT
referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de identificare
a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale
pentru grădiniţă, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii
defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul
educaţional, sub formă de tichete sociale.
Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit
prevederilor art. 9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu
modificările ulterioare.
Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această
destinaţie.
Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar
curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă
spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului
şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul
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 şi completările ulterioare.
Conform prevederior art. 4, alin. ( 2 ) din Legea nr. 248 / 2015, privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și
prevederilor art. 35 din 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 provenind din familii defavorizate şi a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă „ Autorităţile administraţiei publice locale
stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor,
precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate, în limita procedurală
prevăzută de prezentele norme metodologice şi procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniţă ”.
Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, este necesară și oportună
aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat.

SECRETAR,
Nita Tamara Ionela

