
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNEI JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE 
Nr.19/31.03.2017

privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional
sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind 

stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate

Consiliul Local al comunei Jebel întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 31.03.2017 
Văzând referatul cu cu nr. 1030/23.03.2017 întocmit de către Serviciu Public de Asistenţă 

Socială prin care se propune apobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente 
educaţionale sub formă de tichete sociale preşcolarilor provenind din familii defavorizate ;

Având avizul Comisiei pentru administraţia locală, juridică şi de disciplină şi avizu Comisiei 
pentru protecţia copilului, culte, sănătate şi familie a Consiliului local Jebel;

• văzând art 4 alin 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării la învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate- prin care se menţionează ca modalitate 
de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului Local, respectiv 
hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor Bucureşti.

• Văzând Hot.nr. 15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă.

• In conformitate cu att.36, alin.2, lit.d coroborat cu art.36, alin.6, lit.a, pct.2, din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

• In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi complectările ulterioare c u ..........voturi pentru. 13 abţineri......... împotrivă.

HOTĂRĂŞTE

A rt .lSe aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma 
tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Art.2 Modalităţile de identificare sunt: 
informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai preşcolarului de către cadrele 
didactice din unităţile de învăţământ de pe raza teritorială administrativă a comunei
Jebel, care vin în contact direct cu aceştia;
informare prin afişare la unităţile şcolare(grădiniţe, şcoli) la sediu! Primăriei comunei 
Jebel, cu condiţiile prevăzute de Legea nr.248/2015 privind acordarea stimulentului 
educaţional sub formă de tichete sociale;
informarea cetăţenilor de către personalul de specialitate din Compartimentul de Asistenţă 
Socială Jebel;
identificarea prin intermediului listelor medicilor de familie; 
baza de date a registrului agricol;
identificarea potenţialilor beneficiary din baza de date a Primăriei comunei Jebel 

Art.3 De ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri răspunde Compartimentul de Asistenţă 
Socială Jebel din subordinea Consiliului Local Jebel.



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

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica:
Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş 
Primarului comunei Jebel 
Serviciul contabilitate 
Compartimentul de asistenţă socială 
Afişare la sediul Primăriei 
Pe site-ul primăriei


