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HOTĂRÂREA NR.26 
14.03.2016

privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente 
educaţionale sub form a tic/tetelor sociale in conf ormitate cu prevederile Legii 
nr.248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor

provenind din familii defavorizate

Consiliul Local al comunei Jebel intrunit în şedinţa publică ordinară din data de 14.03.2016 
Văzând raportul de specialitate cu nr.912/03.03.2016 întocmit de către Serviciul Public de 

Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de 
stimulente educaţionale sub form a de tichete sociale preşcolarilor provenind din fam ilii 
defavorizate;

Având avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină şi avizul 
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 mentioneaza ca 
modalitate de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin Hotarare a Consiliului L o c a l , 

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 in invatamântul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă.

•  In conformitate cu 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, modificată şi completată;
•  In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala,republicala,cu
modificările si completările ulterioare cu 13 voturi pentru_-___ abţineri__-___ împotriva

HOTĂRĂŞTE

A rt.l Se aprobă modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub 
forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea 
participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

A rt.2 Modalitatile de identificare sunt :
-  informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai preşcolarului de către cadrele 

didactice din unitatile de învăţământ de pe raza teritoriala administrativă a comunei Jebel, 
care vin in contact direct cu aceştia;

-  informare prin afişe la unitatile şcolare ( grădiniţe, scoli) la sediul Primăriei comunei Jebel, 
cu condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind acordare stimulentului educaţional 
sub form a de tichete sociale;

-  informarea cetatenilor de către personalul de specialitate din Compartimentul de Asistenta 
Sociala Jebel;

-  identificarea prin intermediul listelor medicilor de fam ilie;
-  baza de date a registrului agricol;



-  identificarea potenţialilor beneficiari din baza de date a Primăriei comunei Jebel
A rt.3 De ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri răspunde Compartimentul de Asistenţă

Socială Jebel din subordinea Consiliului Local Jebel.
A rt.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 va comunica:
-  Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş
-  Primarului comunei Jebel 

Serviciul contabilitate
-  Compartimentul de asistenta sociala 

Afişare la sediul Primăriei
Pe site-ul primăriei
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