România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.9/2016
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional,de soluționare a situațiilor
identificate,precum și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016,
Luând în considerare raportul nr.650/2016 al Compartimentului de servicii sociale,raportul nr.727/2016
al Comisiei de specialitate juridică, relaţii cu publicul, reforma în administraţie, integrarea
europeană,nr.726/2016 al Comisiei de specialitate social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, protecţia
socială, tineret şi sport,nr.719/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiară,
În baza prevederilor art.4 alin.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,art.35 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.15/2016,art.9 alin.2 și alin.5 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale,cu modificările și
completările ulterioare,Legea educației naționale nr.1/2011,cu modificările și completările ulterioare,Legea
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,Legea
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,Ordonanța de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,aprobat cu Legea nr.337/2006,cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d,alin.6 lit.a pct.1,pct.2 şi ale art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b
din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional, modalitatea de
soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță,
conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează primarul,viceprimarul oraşului Băile
Tuşnad și Compartimentul de servicii sociale.
Art.3.Prezenta hotărâre
se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,primarului și
viceprimarului oraşului Băile Tuşnad și Compartimentului de servicii sociale.
Băile Tuşnad,la 31 martie 2016.
Președintele ședinței,
Colcer Ileana
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Andras Klara

