
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL     COMUNEI  SUDIȚI

H O T A R A R E

privind  stimularea participării  in invatamantul  prescolar  a copiilor provenind  din familii
defavorizate 

              Consiliul local al comunei Sudiți,judetul Ialomita.
               Avînd in vedere:       
                         - expunerea de motive prezentata de primarul comunei;
                        -  raportul  prezentat de  inspectorul din compartimentul de asistenta
sociala,înregistrat la nr.783 din 16.02.2016;
                        -  raportul comisiei pentru agricultura ,activitati economico-
financiare ,amenajarea  teritoriului ,urbanism,protectia mediului si turism inregistrat la nr.571
din 19 februarie 2016;

 -  raportul comisiei  pentru invatamant, sanatate,familie,munca si 
protectie sociala,activitati  social culturale,culte , protectie copii , tineret si sport ,de avizare a
proiectului de hotarare;
                 În conformitate cu:
                - prevederile  HG nr.15/2016 pentru 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 nr.1/2011  Legea educatiei nationale, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
                - prevederile Legii nr.272/2004 privind  protectia si promovarea  drepturilor
copilului , cu modificarile si completarile ulterioare;
                -  prevederile  Legii  nr.292/2011 legea asistentei  sociale  cu modificarile  si
completari;le ulterioare;
                - prevederile legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
                 -Legea 272/2010 prtivind alocatia  pentru sistinerea familiei , cu modificarile si
completarile ul;terioare;
                 -Legea 273/2006  privind finatele publice locale republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
                 -Legea 393/2015 – legea bugetului de stat pe  anul 2016;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(6),lit.a) ,pct.1,art.45 alin.(1) si (2) lit.a),art.115
alin.(1),lit.b)  din Legea nr.215/2001- Legea administratiei publice locale,  republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare,adoptă prezenta

H O T A R  Î  R  E:

                        Art.1. (1) În vederea  stimulării  participării  în învățămîntul  preșcolar  a
copiilor provenind  din familii  defavorizate se stabilesc următoarele metode de identificare a
Beneficiarilor :

-  Inspectorul  din  cadrul  Compartimentului  Asistentță  socială  din  Aparatul  de
specialitate al primarului, va solicita lista cu copiii  din localitate , care au vîrsta cuprinsă
între 3 și 6 ani  de la : Cabinetul medical individual de pe raza UAT,   Compart.stare civilă al
Primăriei,Compart. registrul agricol comunal, care vor fi corelate cu lista beneficiarilor de
prestații  sociale  existentă  în  Compartimentul  asistență socială  ,respectiv  listă beneficiari
VMG,ASF,alocatie de stat  si alte beneficii ,

- Va fi solicitat Nomenclatorul stradal de la Compart. Cadastru/Urbanism și vor fi
efectuate  vizite pe fiecare stradă , din  casă în casă, acolo unde nu este  bine cunoscută
componența familiei.



                        Art.2.  Primarul  comunei  facilitează aplicarea  corectă a prevederilor Legii
nr.248/2015 ,a normelor si procedurilor de aplicare  si se implică  in rezolvarea  situatiilor
identificate  :

- a) în cazul in care reprezentantul  legal al copilului are adresa de domiciliu  in alta 
localitate ,primăria unde locuieste efectiv familia trebuie sa  solicite  de la primaria localitatii
de domiciliu  un document din care reese  ca reprezentantul lega l nu a solicitat  si acolo
acordarea tichetelor sociale pentru gradinita.

-  b) în cazul în care reprezentantul legal  al copilului are  adresa de domiciliu  intr-o 
localitate  ,iar copilul merge  la o gradiniță in altă localitate ,titularul va  ridica  tichetele
sociale  pentru grădinița  de la primaria localitatii unde are domiciliul.

-   c) în cazul în care un copil are domiciliul in localitatea 1  locuieste efectiv in 
localitatea 2 si isi duce copilul la gradinita  in localitatea 3 ,titularul va primi tichetele sociale
pentru gradinița   de  la  primăria  localității   unde  locuiește  efectiv,  după ce in  prealabil  ,
primăria unde locuieste efectiv familia, a solicitat de la primăria localității de domiciliu  un
document din care reiese că reprezentantul legal  nu a solicitat si acolo  acordarea tichetelor
sociale pentru gradiniță.

-   d) dacă parintii sunt despartiti in fapt , se stabileste prin ancheta socială  cu cine 
locuieste  copilul,daca  parintii  locuiesc  in  locatii  diferite,  primariile  pot  face  schimb  de
informatii  pentru a evita  ca ambii parinti sa solicite tichete  sociale pentru gradinita.

         Art.3  Prezenta  hotărîre se comunică Instituției Prefectului  Ialomita pentru
controlul legalității, Primarului comunei ,Școlii Apostol D Culea Sudiți,  Compartimentului
asistență socială din aparatul de specialitate al primarului  pentru aducerea la indeplinire,  , si
va fi adusă la cunostință publică prin afisare la sediu și pe site-ul wwwprimariasuditi.ro.

 

           PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
DUICU IONEL      

L.S.______________________               

Contrasemnează,
                                                                   SECRETAR UAT,VASILE IOANA

Adoptată   la Sudiți,
Astăzi  17. 03.  2016
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