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H O T A R A R E 

 

 

        Priveste:  modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de 

tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din municipiul 

Alexandria, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a 

tichetelor sociale pentru gradinita 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 6442 / 17.02.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 6443 / 17.02.2016 al Directiei Buget Finante Taxe si 

Impozite si Directiei Administratia Publica Locala din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria; 

- referatul nr. 2166 / 11.02.2016 al  Serviciului public local Directia Generala de 

Asistenta Sociala;  

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
-       prevederile art. 4 alin. (2) din Legea 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; 

- prevederile art. 35 din H.G. nr. 15/2016 privind 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; 
- 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 educatiei nationale, modificata si 

completata; 

- prevederile art. 9 alin (2) si (5) din Legea nr. 292/2011 a asistentei  sociale, 

modificata si completata; 

-        prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 
      In temeiul prevederilor  art. 45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b,  din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei 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 de stimulent educational 

acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, pentru copii cu varste cuprinse intre 3 ani si 6 

ani, care frecventeaza unitatile de invatamant prescolar si provin din familii defavorizate, domiciliate 

pe raza municipiului Alexandria si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, conform anexei 

nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 

 

          Art. 2. Se aproba procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, conform 

anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

                Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite, Serviciului  public local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, 

pentru  cunoastere si punere in aplicare .  
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