H O T Ă R Â R E A NR. 29/2016
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma tichetelor
sociale pentru grădinițe
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar privind modalitatea
de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale pentru grădinițe,
Ținând cont de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Având în vedere prevederile HG nr. 15/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
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, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 – Se aprobă ca modalitate de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional, potrivit
prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, selectarea acestora 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 aL Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu
minori între 3 şi 6 ani, care frecventează grădiniţa,
b) altor categorii sociale care nu sunt beneficiari al Legii nr.416/2001 şi/sau al Legii nr. 277/2010,
dar îndeplinesc condiţiile de eligibilitate,
Art. 2. – (1) Pentru obținerea tichetelor sociale persoana legal împuternicită din familiile care sunt în
evidența Serviciului Public de Asistență Socială vor depune cerere și declarație pe proprie răspundere
însoțită de dovada înscrierii la gradiniță.
(2) Persoana legal împuternicită din familiile care nu sunt in evidenta Serviciului Public de
Asistență Socială vor depune cerere-declaratie pe proprie răspundere însoțite de dovada înscrierii la
gradiniță precum și acte doveditoare privind componența familiei,veniturile acesteia care să nu depășească
suma de 284 lei/membru.
Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Public de
Asistenţă Socială și Serviciul economic.
Târgu Secuiesc, la 25 februarie 2016
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