
România 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                               
Consiliul Local       
                          

HOTĂRÂREA nr. 21 
din 30 martie 2016    

 
             Privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor  de stimulente 
educaţionale sub forma tichetelor  sociale  în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 
privind stimularea participării la invățământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate. 
                                                                                                                                                                                                                     
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş; 
             Având în vedere necesitatea stabilirii unor modalităţi de identificare a beneficiarilor de 
stimulente educaţionale sub forma de tichete sociale preşcolarilor provenind din familii 
defavorizate 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere prevedrile art 4 alin 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării la învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - prin care 
se stipulează că modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin Hotarare a 
Consiliului Local. 
              Ţinând cont de  prevederile HG.nr.15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învaţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii  de acordare a tichetelor 
sociale pentru grădiniţă. 
              În temeiul 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; 

        În baza art.45 alin (1)din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală. 
                    

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art.1 Se aprobă  modalitătile  de identificare a beneficiarilor  de stimulente 
educaţionale sub forma tichetelor sociale privind stimularea participării la învățământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate după cum urmează: 

a) informarea parintilor sau a reprezentantilor legali ai prescolarului de către cadrele 
didactice din unitatile de invățamânt de pe raza  administrativ - teritorială a comunei 
Nădrag , care vin in contact direct cu aceştia; 

b) informarea cetațenilor prin intermediul mass-media cu privire la prevederile Legii 
nr.248/2015; 

c) informare prin  afişe la unităţile şcolare ( grădiniţe, şcoli) la sediul Primăriei Nădrag,  
cu condiţiile  prevăzute de Legea nr.248/2015 privind acordare stimulentului 
educaţional sub forma de tichete sociale; 

d) informarea cetăţenilor  de către personalul de specialitate  a Primăriei Nădrag; 
e) identificarea prin intermediul listelor medicilor de familie; 
f) identificarea potenţialilor beneficiari prin intermediul asisteţei medicale; 
g) prin Serviciul de Evidenţă a Populaţiei; 
h) baza de date a registrului agricol; 
i) identificarea potenţialilor beneficiari din baza de date a SPAS Timiş; 
j) identificarea pe principiul  din poartă în poartă; 

 Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine inspectorului cu probleme 
sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag. 
             Art.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
             Art.4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 



- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector probleme sociale primaria Nadrag 
- Afişare.  
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