
      R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 150/08.03.2016 

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat sub 

forma de tichete sociale pentru grădiniţa, modalitatea de soluţionare a situaţiilor 

identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţa 
 

 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publica 

locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

Expunerea de motive a domnului consilier Apostol Ion, proiectul de hotarare initiat de catre 

acesta, raportul compartimentului de specialitate, referatul nr. 668/03.03.2016, avizele comisiilor de 

specialitate; 

  In conformitate cu dispoziţiile: 

- Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preşcolar a copiilor provenind 

din familii defavorizate - art. 4 alin. (2); 

- HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţa - art.35; 

- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările si completările ulterioare - art. 27 alin. (6); 

- Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificările ulterioare, art. 2, art. 5 si art. 9 alin. (2) si 

(5); 

- Legii nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;  

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” 

pct. 2, art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 

privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 ARTICOLUL 1 – Se aproba modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent 

educaţional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniţa, modalitatea de soluţionare a 

situaţiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţa, conform anexei 

ce face parte integranta din prezenta hotărâre; 



 

ARTICOLUL 2 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei de 

Asistenta Sociala, prin persoanele desemnate ulterior in acest sens prin dispoziţie a primarului; 

ARTICOLUL 3 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei de 

Asistenta Sociala, directorilor gradinitelor din orasul Navodari. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                Secretar, TÎRŞOAGĂ VIORICA 

 

 


