ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL RACU
Hotărârea nr. 12/ 2016
privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate

Consiliul Local întrunit în şedinţa ordinară din data 25 februarie 2016,
convocată prin dispoziția Primarului comunei Racu nr.38/ 2016;

Având în vedere:
- expunerea de motive înaintată de primarul comunei, în calitatea sa
de inițiator;
-proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalității de identificare a
beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate
și procedura de acordare a tichetelor;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort;
- Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- 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;
- Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr.1/2011 legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul ședinței și cu respectarea
Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
Cu respectarea avizului emis de Comisia buget finanțe, activități
comerciale și gospodărire comunală;
În temeiul art. 36, art. 45, alin.(2), lit. (a), precum şi art. (115),
alin.(1), lit.(b) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de art.7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare.

Având în vedere termenul scurt pentru depunerea cererilor nu a fost
posibilă afișarea proiectului de hotărâre timp de 30 de zile.
HOTĂRĂŞTE

Art.1 . Se desemnează inspectorul Salamon Csilla din cadrul aparatul de

specialitate al primarului comunei Racu cu responsabilități în implementarea
Legii nr.248/2015.
Art.2 . Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor conform
următoarelor:
- în baza situației primit de la Școala Gimnazială Cserei Mihály,
privind copii înscriși la grădiniță;
- în baza evidenței proprii privind copii născuți în localitate/din
părinți cu domiciliul în localitate. Evidența poate consta din date
extrase din registrul pentru acte de naștere și evidența copiilor
pentru care s-a întocmit dosar pentru acordarea alocației de stat.
- în baza registrului agricol aflat la primăria Racu
Art.3. Se aprobă modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și
acordarea tichetelor conform următoarelor:
- prin ședința, organizat în comun cu școala gimnazială și primăria
Racu se aduce la cunoștința părinților, reprezentanților legali ai
copiilor ori altor persoane interesate, prevederile legale privind
acordarea tichetelor sociale;
- se publică un anunț privind acordarea tichetelor sociale pentru
grădiniță ;
- Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, înregistrat la primăria
Comunei Racu pentru acele familii care au domiciliul sau reședința,
pe raza comunei ori una dintre părinţi, reprezentantul legal al
copilului sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte
pentru întreţinerea copilului are domiciliul pe raza comunei Racu,
dacă copilul frecventează în mod regulat grădinița.
- Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul
îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie
pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind
componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea
activităţilor organizate de grădiniţă.
- Stimulentul se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie.
- În termen de 15 zile de la data depunerii cererii se verifică situația
familiei/persoanei singure de către personalul desemnat.

- În termen de 5 zile de la finalizarea verificărilor prin dispoziția
primarului se aprobă/se respinge cererea.
- Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care
se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din
familie pentru care a fost acordat iniţial dreptul. Dreptul la
stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu
îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege. Dreptul la
stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute
la art. 2 din lege.
- Distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniţă se face în baza
dispoziţiei primarului, până la data de 15 a lunii în curs, pentru
luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de
învăţământ preşcolar cu sau fără personalitate juridică, de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale.
- Gestionarea tichetelor se va asigura de către persoanlul desemnat
prin prezenta.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează
primarul comunei și inspectorul Salamon Csilla.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la
sediul primăriei și pe pagina de internet a consiliului local și se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului Comunei
c) Școalei Gimnaziale Cserei Mihály.
Președintele de ședință,
Csutak Gáspár

Contrasemnat Secretar,
Máthé Melinda

Nr.12
Adoptată în ședința din data de 25 februarie 2016
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție

