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H O T A R A R E   

privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a 
situatiilor identificate pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita 

 
 Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 04.02.2016, analizand 
referatul inregistrat sunb nr. 7106/02.02.1016, prin care se solicita aprobarea modalitatii de 
identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate pentru 
acordarea tichetelor sociale pentru gradinita; 
 In baza prevederilor art. 4 alin (2) din  Legea nr. 248/2015 privind contributia Romaniei la 
finantarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust si HG nr. 15/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii 
in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru gradinita; 

In temeiul art. 36 alin. (1) alin (6) lit.”a” pct. 1 si 2 si art. 45 din Legea nr.215/2001 a 
admninistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1. Se aproba modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de 
solutionare a situatiilor identificate in vederea acordarii tichetelor sociale pentru gradinita astfel: 
 (1) identificarea beneficiarilor tichetelor sociale pentru gradinita se va efectua de catre 
asistentii medicali comunitari din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita pe 
baza datelor furnizate de catre: 
 a) LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN NICOLAESCU PLOPSOR” PLENITA, unitatea de 
invatamant cu personalitate juridica, cu cele doua structuri arondate in care functioneaza gradinite; 

b) Cabinetele de familie la care sunt arondate persoanele cu domiciliul in comuna Plenita. 
  (2) Cererile de acordare a stimulentului educational (tichetul social pentru gradinita) se 
acorda/respinge prin dispozitie emisa de primarul comunei Plenita.   
 (3) Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Plenita verifica datele si informatiile cuprinse in cerere si documentele doveditoare pentru 
acordarea stimulentului si pe baza acestora propune emiterea dispozitie aratata la alin (2). 

Art.2 Primarul comunei prin aparatul de specialitate vor duce la  indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 
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