
HOTARA~TE:

, expunerea de motive a primarului comunei Dobrin privind acordarea stirn ientului
educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita, in cadrul prograrnul ri de
interes national, Fiecare Copil in Gradinita, conform Legii nr. 24812U]5 ,1 111
conformitate eu prevederile:

, HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 11J.

248/2015 privind stimularea participarii in invatarnantul prescolar a co, iilor
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru gradinita
Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 eu modificarile si completarile ulterioare
Legii nr. 2721 2004, privind protectia si promovoarea drepturilor copilului, eu
modificarile si completarile ulterioare
Legii asistentei sociale 292/2011 cu modificarile si completarile ulter.oare
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ell modificarile si completarile
ulterioare
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea farniliei, cu modificar.le si
cornpletarile ulterioare
Legii nr. 273/2006, eu modificarile si con pletarile ulterioare, orivind finantele
publice locale si a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016

Avdnd in vedere:

Consiliul local al comunei Dobrin:
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din 29februarie 2016
privind stimularea participiirii in invii{iimimtul prescolar a copiilor provenind

din familii defavorizate potrivit Legii nr. 24812015

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL



(

( Art. 5.Prezenta se comunica eu:
Institutia Prefectului judetului Salaj;
Primarul cornunei;
Compartiment Contabilitate;
Directorului scolii/gradinitei;
Persoana desernnata pentru gestionarea tichetelor sociale pentru gradinita
Dosar hotarari.
se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet.

y In cazul in care reprezentantul legal al copilului are adresa de domicili j intr-o
localitate, iar copilul merge la 0 gradinita in alta localitate, titularul va ri lica ticheteie
sociale pentru gradinita de la primaria localitatii unde are domiciliul.

'r In cazul in care un copil are domiciliul in localitatea X. locuieste efectiv in localitatea
y ~i I~i duce copilul la gradinita in Z, titularul va prirni tichetele sociale pentru
gradinita de la primaria localitatii unde locuieste efectiv, dupa ce In prealabil primaria
unde locuieste efectiv familia, a solicitat de la primaria 1 calitatii de domiciliu un
document din care reiese ca reprezentantul legal nu a solicitat si acolo acordarea
tichetelor sociale pentru gradinita.

r Daca parintii sunt despartiti in fapt, se stabileste prin ancheta socials eu cine locuieste
copilul; daca parintii locuiesc in Iocalitati diferite, primariile pot face s hi b de
informatii pentru a evita ca ambii parimi sa solicite tichete sociale pentru gradinita.

Art. 3. Cu dueere a la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul cornunei.
Art. 4. Persoana nemultumita se poate adresa impotriva prezentului a~tadministrative

instantei cornpetente In conformitate eu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
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