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R O MÂ N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E .
privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă 

numitei Humorcan Iuliana Georgeta pentru copil Humorean Teodora Alexandra

Gavril Pardău. primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând:

- Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere nr.5862/03.10.2018 a numitei Humorean Iuliana 
Georgeta.

- referatul nr. 5862 din 03.10.2018 întocmit de persoana cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei;

Având in vedere prevederile:
- art. 1, art.2, art. 3. alin. (I), din Legea nr.248'2015 privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare:
- prevederile art. 1, art. 2, art. 5, art.7 alin(l) şi alin. (2), art. 14 alin. şi art. 15 din H.G 15/2016 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248'2015 privind stimularea 
participării in învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, cu modifiările şi 
completările ulterioare;

- procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobată prin H.C.L 25/22.02.2016.
în temeiul art.63, alin. (1) lit.„d”, alin.(5), lît. „a,, art.68 alin.(l) şi art. 115 alin.(l), lit.'’a” din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
DI S P U N :

Art.l. Se acordă stimulent educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, numitei
Humorean Iuliana Georgeta __________ cu domiciliul în Comuna Cosna, satul Coşna, nr,92.
judeţul Suceava, pentru copil: Humorean Teodora Alexandra _ . ___________, în valoare de 50
lei/tichet/copil/lună, pentru anul şcolar 2018-2019, perioada septembrie 2018-tunîe 2019.

Art.2 - Tîchetele sociale pentru grădiniţă vor fi distribuite lunar de către Primăria comunei Coşna. 
judeţul Suceava, prin compartimentul de asistenta sociala.

_ArL3.-Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia sa anunţe orice modificare in 
componenţa familiei sau în veniturile acesteia in termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia;

Art.4. ( I) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin.(l) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna. Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 
de 30 zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ. Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează Compartimentul asistenţă 
socială şi Compartimentul financiar contabil;

Art. 6, Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, Instituţiei Prefectului, judeţul 
Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.
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