JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI
HOTARARE
privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor
stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI din judetul Giurgiu, avand in

vedere:

- expunerea de motive nr. 595/25.02.2016 ;
- referatul compartimentului de specialitate nr. 594/25.02.2016;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- raportul de avizare al comisiei juridice si aparare;
- prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii la invatamintul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- prevederile Hotaririi Guvernului nr. 15/2016 privind normele de aplicare a Legii nr.
248/2015;
-prevederile art. 36 alin. 6 lit. a punct. 1 si 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2ool privind administratia publică locală, republicata
HOTARASTE
Art. 1 – Identificarea beneficiarilor de stimulent educational sub forma de tichete sociale se
face prin analiza situatiei familiilor beneficiare de prestatii sociale (venit minim garantat si alocatia de
sustinere a familiei) care se afla in evidenta Compartimentul de Asistenta Sociala, precum si prin
deplasari periodice ale persoanei responsabile cu asistenta sociala la gradinitele de pe raza comunei
Gaujani, unde va verifica daca sunt indeplinite conditiile de acordare a tichetelor sociale pentru copii
inscrisi .
Art. 2 (1) – Pentru obtinerea tichetelor sociale persoana legal imputernicita din familiile care
sunt in evidenta Compartimentul de Asistenta Sociala vor depune cerere – declaratie pe proprie
raspundere insotita de dovada inscrierii la gradinita.
(2) Persoana legal imputernicita din familiile identificate si care nu sunt in evidenta
Compartimentul de Asistenta Sociala vor depune cerere-declaratie pe proprie raspundere insotite de
dovada inscrierii la gradinita precum si acte doveditoare privind componenta familiei, veniturile
acesteia care nu trebuie sa depaseasca de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana
singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul comunei Gaujani si
Compartimentul de de Asistenta Sociala.
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