
ROMANIA
JUDETUL BACAu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

conform Legii m. 248/2015

Consiliul Local al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara;
In urma analizei propunerii domnului primar privind acordarea stimulentului educational, sub

forma de tichete sociale pentru gradinita, in cadrul programului de interes national, Fiecare Copil in
Gradinita, conform Legii m. 248/2015;

Analizand raportul Compartimentului asistenta sociala si protectia copilului inregistrat cu m.
3941 din 01.03.2016 si expunerea de motive a primarului inregistrata cu m. 3942 din 01.03.2016;

Avand in vedere prevederile:
-art.4 alin.(2) din Legea m. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a

copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
gradinita si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii m. 248/2015 privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru gradinita;
-art.23 si 29 din Legea educatiei nationale m. 1/2011 cu modificarile si completarile uIterioare;
-art. 104 din Legea m. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
-art. 9, alin. (2) si (5) din Legea asistentei sociale m. 292/2011, cu modificarile ulterioare;
-art.4 din Legea m. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile

ulterioare;
-art.2 si 3 din Legea nr. 277/2q~0 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si

completarile uIterioare; "~'.,'.
-art.2, alin.(3), lit.g) din Legea m. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, si a Legii m. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016;
In temeiul art.36, alin.( 4) lit. a) si art: 45, alin.(I) din Legea administratiei publice locale

m.215/200 1, republicata, modificata si completata, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.1 Se desemneaza dna Hebler Mihaela consilier principal din cadrul Compartimentului
Asistenta Sociala ~i protectia copilului, persoana responsabila cu implementarea Legii m. 248/215;

Art.2 Persoana desemnata din cadrul Primariei identifica toti copiii eligibili, cu varsta intre 1-6
ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de
nasteri - stare civila, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocatie de stat si aIte
beneficii, precum si prin vizite la domiciliu.

Art.3 Primarul comunei faciliteaza aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 248/2015 ~1 a
normelor si procedurilor de aplicare si se implica in rezolvarea situatiilor identificate.

Art.4 Primarul comunei asigura aducerea la indeplinere a prezentei hotarari.



Art.S Prezenta Hotarare se cornunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau, primarului comunei
Oituz, directorilor Scolilor cu personalitate juridica din comuna Oituz, si se aduce la cunostinta publica
prin publicarea pe pagina de intern et.
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