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HOTARARE
Privind acordarea de tichete sociale pentru prescolari

Consiliul local comunei Roscani, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Avand in vedere referatul nr. 135/11.04.2016 initiat de dna asistent social Pintilii MariaAnca;
Văzând expunerea de motive nr. 136/11.04.2016, privind acordarea de tichete sociale pentru
gradinita potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Prevederile art.1, art. 10 din HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015;
Prevederile Legii nr. 292/2011 privind organizarea si functionarea sistemului national de
asistenta sociala;
Avand in vedere referatul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Roscani;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin. (2) lit.”d”, alin.(6) lit. „a”, pct.2, art.45 alin.(1) şi
art.115 alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

Hotărăşte:
Art.1 Se aprobă acordarea de tichete sociale, potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 din 28
octombrie 2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, selectarea acestora urmand a fi facuta din rândul:
a) beneficiarilor de venit minim garantat (Legea nr. 416/2001) şi de alocaţie pentru
susţinerea familiei (Legea nr. 277/2010, republicată), care sunt în baza de date ai Serviciul Public
de Asistenţă Socială, cu minori între 3 şi 6 ani, care frecventează grădiniţa,
b) altor categorii sociale care nu sunt beneficiari ai Legii nr. 416/2001 şi/sau ai Legii nr.
277/2010, dar îndeplinesc condiţiile de eligibilitate,
c) beneficiarilor identificaţi prin intermediul Direcţiei Şcoli.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul comunei
Roscani prin Compartimentul de Asistenţă Socială, Direcţia Şcoli, Compartimentul Economică şi
Compartimentul Juridică.
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