
         R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA               
      COMUNA TIRGSORU VECHI       
         CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T A R A R E 

privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor si de solutionare a situatiilor 
identificate in vederea acordarii tichetelor sociale pentru gradinita 

 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de dl. Dragan Nicolae, primarul 

Comunei Tirgsoru Vechi,  referitoare la stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor si 
de solutionare a situatiilor identificate in vederea acordarii tichetelor sociale pentru gradinita, 
inregistrate sub nr. 2232 / 24.02.2016; 

Raportul de specialitate al Compartimentului de Asistenta Sociala privind aprobarea 
modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din 
familii defavorizate, precum si a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate inregistrat 
sub nr. 2231/ 24.02.2016; 

În conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si art.35 din 
Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a aplicare a 
prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul prescolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţe; 

În baza prevederilor Legii nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu alin.(4) lit. “a” şi 
”d”, art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
Art.1- Se aprobă procedura de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor 

identificate si de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii proveniţi din familii 
defavorizate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2- Se imputernicesc persoanele din cadrul Compartimetului de Asistenta Sociala din 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi pentru a duce la indeplinire 
prevederile  prezentei hotarari, conform procedurii anexate. 

Art.3- Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi 
asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 
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