
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL

Nr. 35/211/12.02.2016

P  R  O I  E  C  T   D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din

Municipiul Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă  precum şi
modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.34/210/12.02.2016 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea modalităţii de identificare a
beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad – reprezentând stimulentul
educaţional pentru grădiniţă  precum şi modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate;

În conformitate cu prevederile art.35 din H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 284/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

În temeiul  prevederilor art. 36  alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. ,,a” pct. 2 şi art. 45 alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,  ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă Modalitatea  de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din
Municipiul Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă, conform Anexei
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă Modalitatea  de soluţionare a situaţilor identificate, conform
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Serviciul Public de Asistenţă
Socială Brad.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Public de Asistenţă Socială Brad.

Iniţiator:
P R I M A R
Florin Cazacu
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Nr. 34/210/12.02.2016

E X P U N E R E   D E   M O T I V E
privind  aprobarea  modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul

Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă  precum şi modalitatea de
soluţionare a situaţilor identificate

Potrivit  prevederilor art. 35 din HG nr. 15/ 2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/ 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a
copiilor proveniți din familii defavorizate ,, autoritățile administrației publice locale  stabilesc prin
hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor  precum și modalitatea de
soluționare a situațiilor identificate “ .

În acest sens Serviciul Public de Asistență Socială trebuie stabilească modalitatea de identificare a
a beneficiarilor de stimulente educaționale sub formă de tichete sociale.

Se consideră ca fiind familie defavorizată familia formată din soț, soție și copii aflați în
întreținerea acestora- care locuiesc împreună, persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și
care locuiesc împreună cu aceasta , bărbatul și femeia necăsătoriți cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei - iar
beneficiarul poate fi copilul provenit dintr-o astfel de familie.

În sensul  acestui act normativ propun ca modalitatea de identificare a copiilor eligibili, cu vârsta
cuprinsă între 2- 6 ani din comunitate - să fie făcută prin  corelarea datelor obținute urmare a relaționării
cu instituțiile de învățământ care organizează și învățământ preșcolar, cu cabinetele medicilor de familie,
lista beneficiarilor de venit minim garantat sau alocație de susținere familială sau alte beneficii prin
autosesizare sau sesizare făcută de orice persoană fizică sau juridică .

Referitor la modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și  în conformitate cu HG nr. 15/
2016 scopul de a preîntâmpina apariția unor posibile probleme generate de gestionarea relațiilor/
activităților cu persoanele/instituțiile implicate în derularea acestui program educațional propun
următoarele :

1. Distribuirea şi gestionarea tichetelor  se  face de către persoana împuternicită prin dispoziție
emisă de către conducătorul instituției sau de către persoana care o înlocuiește.

2. Tichetele se ridică de către persoana care a făcut solicitarea pentru obținerea lor, sau în cazuri
excepționale de către altă persoană care are calitatea de reprezentant legal al minorului pentru care se
ridică tichetul cu prezentarea actului de identitate valabil la data  depunerii actelor și a ridicării tichetelor.

3. Ridicarea tichetului se face lunar  doar până în data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.
4. Ambii reprezentanți ai minorului trebuie să aibă în mod obligatoriu domiciliul sau reședința în

municipiul Brad.
5. Orice problemă identificată și neprecizată anterior se  rezolvă în conformitate  cu și în limitele

legislației în vigoare.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de

hotărâre în forma prezentată.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art.35 din  H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 284/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

P R I M A R
Florin Cazacu


