ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNA COŞNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor
identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
Consiliul Local al comunei Coşna. judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.1092 din 18.02.2016 a primarului comunei Coşna,
raportul nr.1093 din 18.02.2016 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului
comunei şi raportul de avizare ai comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, munca şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local înregistrat sub
nr.U34 din 19.02.2016;
Având în vedere prevederile:
-art.4 alin.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării ia învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate;
-prevederile art.35 ale Hotărârii Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.284/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor proveniând din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.36 alin.6 litera „a" punctul 1 şi 2, art.45 alin.I şi art.115 alinJ
litera „b" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A r t l «Identificarea beneficiarilor de stimulent educaţional sub formă de tichete sociale, se
face conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
Art.2.(l).Peiitru obţinetrea tichetelor sociale persoana legal împuternicită din familiile care
sunt în evidenţa compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Coşna, vor
depune cerere-declaraţie pe proprie răspundere însoţită de dovada înscrierii la grădiniţă.
(2).Persoana legal împuternicită din familiile care nu sunt în evidenţa Compartimentului de
Asistenţă socială din cadrul Primăriei, vor depune cerere-declaratie pe proprie răspundere însoţite
de dovada înscrierii la grădiniţă precum şi actc doveditoare privind componenţa familiei, veniturile
acesteia care să nu depăşească suma de 284 lei /membru.
Art.3,Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei prin compartimentele de specialitate.
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