
                 ROMÂNIA 
                  JUDEŢUL ALBA 
                  COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                  CONSILIUL LOCAL 

                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 
H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor  de stimulente 
educationale sub forma tichetelor  sociale  in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate 
 

  Consiliul Local al comunei Daia Română, judeţul  Alba, întrunit în şedinţă ordionară 
în data de 29.02.2016; 
       Văzând expunerea de motive la proiectul de hotarare  prin care se propune aprobarea 
modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma de 
tichete sociale prescolarilor provenind din familii defavorizate; 
  Luând în considerare raportul de specialitate nr. 527/25.02.2016 întocmit de către 
persoana desemnată cu atribuții de asistență socială, prin care se propune aprobarea 
modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma de 
tichete sociale prescolarilor provenind din familii defavorizate; 
 Având în vedere prevederile: 

 art 4 alin 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării la invățământul 
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate - prin care se mentioneaza ca 
modalitate de identificare a beneficiarilor se stabileste prin Hotarare a Consiliului 
Local ; 

 Hot. nr. 15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in invatamântul 
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii  de acordare a 
tichetelor sociale pentru gradinita. 

        În baza dispozițiilor  art. 36 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 2, din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare; 

     În temeiul  art. 45 alin. (1) din aceeaşi lege 
 

                                                            HOTĂRĂŞTE 
  
 Art.1 Se aprobă  modalitatile  de identificare a beneficiarilor  de stimulente 
educationale sub forma tichetelor sociale  in conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate. 
 Art.2  Modalitatile de identificare sunt : 

 informarea parintilor sau a reprezentantilor legali ai prescolarului de către cadrele 
didactice din unitatile de invățamânt de pe raza teritorial administrativă a comunei 
Daia Română, care vin in contact direct cu acestia; 

 informarea cetațenilor prin intermediul mass - media cu privire la prevederile Legii 
  nr. 248/2015; 
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 informare prin  afise la unitatile scolare (gradinite, scoli) ,  cu conditiile  prevazute 

de Legea nr. 248/2015 privind acordare stimulentului educational sub forma de 
tichete sociale; 

 informarea cetatenilor  de către personalul desemnat cu atribuții  de Asistenta 
Sociala din cadrul aparatului de specialitate; 

 identificarea prin intermediul listelor medicilor de familie; 
 identificarea potentialilor beneficiari ; 
 baza de date a registrului agricol; 
 identificarea pe principiul  din poarta in poarta; 

  
 Art.3 De ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri răspunde persoana desemnată 
cvu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate. 
 

 Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în 
termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

 Primarulului comunei Daia Română; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba,  
 Şcolii Gimnaziale Daia Română; 
 un  exemplar la dosar. 

 

 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 
100 %  din numărul consilierilor prezenţi. 
 
 Daia Română, 29.02.2016 
 
NR. 16                                                                                  Președinte de ședință,                                                                 
         CONS. CIUCA CONSTANTIN
    
             Contrasemnează secretar,        
                               Damian Visalon  
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