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HOTĂRÂREA NR. 13/ 2016 
 

cu privire la modalităŃile de identificare a copiilor proveniŃi din familii 

defavorizate ce pot beneficia de stimulentul educaŃional acordat sub forma de 

tichete sociale pentru grădiniŃă 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 29 februarie 

2016, 

 

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a viceprimarului, raportul 

compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate dat de 

secretara comunei, 

Având în vedere prevederile: 

-  art. 4 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăŃământul preşcolar a copiilor proveniŃi din familii defavorizate, 

- art. 35 din H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăŃământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de 

acordare a tichetelor sociale pentru grădiniŃă, 

- art. 9 alin. (2) şi alin.(5) din Legea nr. 292/2011 a asistenŃei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art.105 alin. (2) lit.”l” din Legea nr.1/2011 a educaŃiei naiŃonale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Legii 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare, 



În baza art. 36 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 administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se stabilesc următoarele modalităŃi de identificare a copiilor eligibili cu vârstă între 

3-6 ani din comuna Zăbala, care pot beneficia de stimulente educaŃionale sub forma de tichete 

sociale: 

a) popularizarea Legii nr. 248/2015 prin afisaj în locurile publice, magazine, 

instituŃii de învăŃământ, sediul şi site-ul primăriei 

b) colectarea listelor de copii de la cabinetele medicale familiale, Registrul Agricol 

c) confruntarea listelor de copii din evidenŃa DirecŃiei de AsistenŃă Socială care 

provin din familii beneficiare de ajutor social, alocaŃie de stat, alocaŃie pentru susŃinerea 

familiei, ajutor pentru încălzirea locuinŃei, cu listele copiilor aflaŃi în evidenŃa grădiniŃelor, 

cu scopul întocmirii unei baze de date cu copiii care frecventează regulat cursurile şi 

consilierii consilierii familiilor despre importanŃa înscrierii şi frecventării grădiniŃei. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează d-na Furtună Silvia 

din cadrul Compartimentului de AsistenŃă Socială şi Autoritate Tutelară. 

 
 

 

Zăbala, la 29 februarie 2016 
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