
ROMANIA
JUDEŢUL  MURES

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                     

                                      H O T Ă R Â R E A   Nr. 17
                                                          din 3 martie 2016

     privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor  de stimulente 
educationale sub forma tichetelor  sociale  in conformitate cu prevederile Legii 
nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate

            Consiliul Local LIVEZENI, judeţul MURES,întrunit în şedinţă  ordinară,

            Văzând expunerea de motive nr.698/2016 la proiectul de hotarare  prin care se propune 
aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma 
de tichete sociale prescolarilor provenind din familii defavorizate;

Văzând raportul de specialitate nr.697/2016 întocmit de către compartimentul de 
Asistenţă Socială prin care propune aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de 
stimulente educationale sub forma de tichete sociale prescolarilor provenind din familii 
defavorizate precum şi avizul Comisiei de specialitate,
              Potrivit art 4 alin (2) din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării la 
invățământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate- prin care se mentioneaza 
ca modalitate de identificare a beneficiarilor se stabileste prin Hotarare a Consiliului Local ,
            In conformitate cu  HGR nr.15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării in invatamântul 
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii  de acordare a tichetelor 
sociale pentru gradinita.

      Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată,
          In temeiul  dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit.d) coroborat cu art.36, alin.(6), lit.a), pct.2,
art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală
republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se aprobă  modalitatile  de identificare a beneficiarilor  de stimulente 
educationale sub forma tichetelor sociale  in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 
privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate.

Art.2.Se aprobă următoarele modalităţi de identificare:
    -informarea parintilor sau a reprezentantilor legali ai prescolarului de către cadrele didactice 
din unitatile de invățamânt de pe raza Com Livezeni, , care vin in contact direct cu acestia;
   -informare prin  afise la unitatile scolare ( gradinite, scoli) la sediul Primariei Livezeni,  cu 
conditiile  prevazute de Legea nr.248/2015 privind acordare stimulentului educational sub 
forma de tichete sociale;
   -informarea cetatenilor  de către personalul de specialitate  a compartimentului de Asistenta 
Sociala Livezeni,
   - identificarea prin intermediul listelor medicilor de familie;
   -baza de date a registrului agricol;
   -identificarea pe principiul  din poartă in poartă

            Art.3.De ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri răspunde compartimentul Asistenţă 
Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Livezeni.
           



        Art.4.Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul comunei Livezeni şi se 
comunică:
           - Instituţiei Prefectului Mures;
          -  Primarului comunei Livezeni;
          - Compartiment contabilitate
          - Compartiment asistenţă socială
          - Sc.gimnaziale Benedek Elek Livezeni

       PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                                            Contrasemnează ,
                 Gherman Corina                                                                                            Secretar,
                                                                                                                                      Hangan Aurelia



               


