
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveste: aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, a modalității de soluţionare a situaţiilor 
identificate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedință ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 8836/23.04.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 8837/23.04.2020 al Direcției Economice și Direcției Juridic 
Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 4535/23.04.2020 al  Serviciului public local Direcția de Asistență Socială; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
- prevederile 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;
- prevederile Legii nr. 49 din 16 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015
privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- prevederile 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;
- prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 
modificată și completată;
- prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației nationale, modificată și completată;
- prevederile art. 9 alin 1, 2 și 9 din Legea nr. 292/2011 a asistenței  sociale, modificată și 
completată;
- prevederile art. 49 din Constituția României;
- prevederile art. 129, alin.2, lit.d si alin. 7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al Romaniei;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 si 5, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ al Romaniei,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2021 își va înceta aplicabilitatea H.C.L. nr. 68/25.02.2016.
Art. 2. Se aprobă Modalitatea de identificare a beneficiarilor, modalitatea de soluţionare a 

situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției 
Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciului public local D.A.S. Alexandria pentru  
cunoaștere si punere în aplicare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN IOAN                      ALEXANDRU RAZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR.114/ 29 APRILIE 2020
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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 8836/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, 
a modalității de soluționare a situaţiilor identificate şi 

a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, beneficiile de asistență socială
reprezintă măsuri financiare destinate asigurării  unui standard minim de viață, susținerii familiei și 
copilului, promovării și  garantării  exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și 
libertăților fundamentale.

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației nationale, cu 
modificările și completările ulterioare, “Statul sprijină educația timpurie, ca parte componentă a învățării 
pe tot parcursul vietii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educațional, 
conform legislației în domeniul asistentei sociale, în functie de veniturile familiei, din bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale”.

În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al 
creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional, sub forma de tichete 
sociale.

Consider că aceste beneficii de asistență socială din bugetul local sunt în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotărâre: ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, a modalității de soluţionare a situaţiilor identificate 
şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă”.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria 
va întocmi raportul comun de specialitate pe care îl va susține la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, 
proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și avizul 
comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
DIRECȚIA  ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 8837/23.04.2020

RAPORT  DE  SPECIALITATE
privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, 

a modalității de soluționare a situaţiilor identificate şi 
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

Prin referatul de aprobare nr. 8836/23.04.2020 Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii 
și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a 
beneficiarilor, a modalității de soluţionare a situaţiilor identificate şi a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă.

1. NECESITATEA
In conformitate cu prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației nationale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, “Statul sprijina educatia timpurie, ca parte componenta a invatarii 
pe tot parcursul vietii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate in scop educațional, 
conform legislatiei in domeniul asistentei sociale, in functie de veniturile familiei, din bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale”.

In scopul stimularii participării in învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate si al 
creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional, sub forma de tichete 
sociale.

2. OPORTUNITATEA
Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, beneficiile de asistență socială 

reprezintă măsuri financiare destinate asigurării  unui standard minim de viață, susținerii familiei și 
copilului, promovării și  garantării  exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și 
libertăților fundamentale.

Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice locale se stabilesc 
în bani sau în natură și sunt măsuri complementare susținute din bugetele locale.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:
- prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
gradinita;

- prevederile Legii nr. 49 din 16 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate;

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 
stimularea participării in învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita;

- prevederile Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, 
modificata si completata;

- prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației nationale, modificata si completata;
- prevederile art. 9 alin (2) si (5) din Legea nr. 292/2011 a asistentei  sociale, modificata si 

completata;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/178495
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/178495


- prevederile art. 49 din Constituția României;
- prevederile art. 129, alin.2, lit.d si alin. 7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei.

4. CONSIDERAȚII ECONOMICE
Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice locale se stabilesc 

în bani sau în natură și sunt măsuri complementare susținute din bugetele locale.
Stimulentul educațional se acorda in cadrul unui program de interes national, potrivit 

prevederilor art. 9 alin. (2) si (5) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
Finantarea acordarii stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinatie.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei, s-a intocmit raportul comun de specialitate cu privire privind 
aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de 
bonă

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Direcția economică                                                 Direcția juridic comercial
Director executiv,                                                          Director executiv, 
Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Postumia



JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA SE APROBĂ

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA PRIMAR,

NR. 4535 /23.04.2020                VICTOR DRĂGUȘIN

R E F E R A T

Privește: aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, a modalității de soluţionare a 
situaţiilor identificate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației nationale, 
cu modificările și completările ulterioare, “Statul sprijină educația timpurie, ca parte componentă 
a învățării pe tot parcursul vieții, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în 
scop educațional, conform legislației în domeniul asistenței sociale, în funcție de veniturile 
familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale”.

În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al 
creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional, sub forma de tichete 
sociale.

I. Modalitățile de identificare a beneficiarilor și de soluționare a situațiilor identificate

Potrivit reglementăriilor în vigoare, stimulentele educaționale se vor acorda copiilor din familiile 
care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind 
alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă 
familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

De asemenea, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a 
fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 
104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu 
depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.
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În vederea asigurării accesului cât mai multor copii defavorizați la stimulentul educațional, 
primarul și managerii unităților de învățământ preșcolar dispun efectuarea, la un interval de cel mult 6 
luni, de campanii de informare și consiliere a familiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, cu 
privire la importanța înscrierii copiilor la grădiniță și la metodologia de funcționare a legii.

II. Procedura de acordare

Stimulentul educațional se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile 
organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie, aferent anului 
școlar de învățământ.

Având în vedere categoriile de familii cărora li se acordă stimulentul educațional, se va proceda 
la identificarea acestora pe baza dispozițiilor primarului pentru stabilirea dreptului la alocația de 
susținerea familiei, emise până la data de 1 ianuarie 2020, urmând ca ulterior să se acorde pe bază de 
cerere, odata cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

Pentru copiii aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea 
copilului, pe perioada absenței părinților conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, stimulentul 
educațional se acordă pe bază de cerere.

Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru 
achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

Dreptul la stimulent se acordă numai pentru familiile care au domiciliul sau reședința în 
municipiul Alexandria.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social 
de referință și este de 0,2 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al 
stimulentului educațional.

Acordarea, modificarea sau încetarea dreptului la stimulent educațional se face prin dispoziția 
scrisă a primarului.

Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniță reprezentând stimulente educaționale se 
face la sediul D.A.S. Alexandria, în baza dispoziției primarului, pentru toti beneficiarii din toate unitățile 
de învățământ preșcolar, de pe raza municipiului Alexandria.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224078


Față de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care sa fie 
supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.                                               

DIRECTOR EXECUTIV,

DOINA NEDEA



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                      Anexă la Hotărârea

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                    Nr. 114/ 29 APRILIE 2020

CONSILIUL LOCAL

MODALITATEA DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR, 

MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A SITUAŢIILOR IDENTIFICATE 

ŞI PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ

I. Modalitatea de identificare a beneficiarilor și de soluționare a situațiilor identificate

Potrivit reglementăriilor, stimulentele educaționale se vor acorda copiilor din familiile care au 
stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia 
se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

De asemenea, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a 
fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 
104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu 
depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

În vederea asigurării accesului cât mai multor copii defavorizați la stimulentul educațional, 
primarul și managerii unităților de învățământ preșcolar dispun efectuarea, la un interval de cel mult 6 
luni, de campanii de informare și consiliere a familiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, cu 
privire la importanța înscrierii copiilor la grădiniță și la metodologia de funcționare a legii.

II. Procedura de acordare

Stimulentul educațional se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile 
organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie, aferent anului 
școlar de învățământ.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223964
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224078
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224078


Având în vedere categoriile de familii cărora li se acordă stimulentul educațional, se va proceda 
la identificarea acestora pe baza dispozițiilor primarului pentru stabilirea dreptului la alocația de 
susținerea familiei, emise până la data de 1 ianuarie 2020, urmând ca ulterior să se acorde pe bază de 
cerere, odata cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei.

Pentru copiii aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea 
copilului, pe perioada absenței părinților conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, stimulentul 
educațional se acordă pe bază de cerere.

Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru 
achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

Dreptul la stimulent se acordă numai pentru familiile care au domiciliul sau reședința în 
municipiul Alexandria.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social 
de referință și este de 0,2 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al 
stimulentului educațional.

Acordarea, modificarea sau încetarea dreptului la stimulent educațional se face prin dispoziția 
scrisă a primarului.

Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniță reprezentând stimulente educaționale se 
face la sediul D.A.S. Alexandria, în baza dispoziției primarului, pentru toti beneficiarii din toate unitățile 
de învățământ preșcolar, de pe raza municipiului Alexandria.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONSILIER,

AUGUSTIN IOAN
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