ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O N S I L I U L LO C A L

HOTĂRÂRE
privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate –
Legea nr. 248/2015
Consiliul Local al comunei Frătăuții Noi s-a întrunit în ședința ordinară în data de 06.04. 2016, la sediul
Consiliului Local al localității Frătăuții Noi , în urma analizei propunerii domnului Ștreangă Gheorghe –
primarul localității Frătăuții Noi , privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale
pentru grădiniță, în cadrul programului de interes național, Fiecare Copil în Grădiniță, conform Legii nr.
248/2015 și în conformitate cu prevederile:
-

HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Legii nr. 272/ 2004, privind protecția și promovoarea drepturilor copilului, cu modificările și
completările ulterioare
Legii asistenței sociale 292/2011 cu modificările si completările ulterioare
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările
ulterioare
Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind finanțele publice locale și a
Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016
HOTĂRĂȘTE

ART. 1 – Se desemnează o persoană din cadrul Primăriei, departamentul de Asistență Socială: asistent social
cu responsabilități în implementarea Legii nr. 248/215;
ART. 2 – Persoana desemnată de Primarie pentru identificarea a beneficiarilor este domnișoara Ștreangă
Liliana – asistent social cu responsabilități în implementarea Legii nr. 248/2015 din cadrul localității Fratautii
Noi;
ART. 3 – Persoana desemnată din cadrul Primăriei identifică toți copiii eligibili, cu vârsta între 2-6 ani, din
comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de nașteri - stare
civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocație de stat și alte beneficii, precum și prin
vizite din ușă în ușă;
ART. 4 – Primarul localității Fratautii Noi facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 și a
normelor și procedurilor de aplicare și se implică în rezolvarea situațiilor identificate;
ART. 5 – Primarul localitatii Fratautii Noi asigură aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri;
ART. 6 – Prezenta Hotărâre se comunică:
- primarului localitatii Fratautii Noi;
- directorului școlii/grădiniței;
- se aduce la cunostință publică prin publicarea pe pagina de internet.
Contrasemnează pentru legalitate,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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