
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 11/2016                                                                                         

privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional, 
de soluţionare a situaţiilor identificate, in limita procedurală prevăzută de H.G. 

nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 

  
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit astăzi 30.03.2016 ,în şedinţa ordinară;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul  favorabil al 
comisiilor  de specialitate  nr.1 , nr.2 şi nr.3  a Consiliului local al comunei Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Luând în considerare prevederile art.4 alin.(2) din Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 
ale art. 35  din Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare    a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor 
sociale pentru grădiniţă, Legea asistenţei sociale nr.292/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată;  
 Tinând seama de situaţia existentă în baza de date a Compartimentului de asistenţă 
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, referitoare la 
persoanele şi familiile care beneficiază de asistenţă socială ; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin. (2), lit.a), lit. b) şi lit. d), ale alin. (6), lit. a), 
pct.2,alin.(7), lit.a), alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 214/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T  E : 
 

 ART.1. -  Se aprobă Procedura de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional,  
de soluţionare a situaţiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de H.G. nr.16/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, 
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          ART.2. -  Primarul comunei Tiream , prin  compartimentul de specialitate , va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărârii. 
 ART.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată ,de persoanele interesate, la instanţa 
competentă, în  condiţiile Legii contenciosului administrativ  nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ART. 4. -  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Satu Mare, Primarului 
comunei Tiream, d-nei Freund  Agneta  - Lucia  persoană cu atribuţii de asistenţă socială, se 
publică pe site-ul  www.tiream.ro,  şi se afişează la  avizierul primăriei. 
                                                    

Tiream, la 30 martie 2016 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Man Niculae                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 

Red./Tehn. G.M. 
5 Ex. 

http://www.tiream.ro/


R O M Â N I A  
JUDEȚUL SATU MARE   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

       T I R E A M                                                       Anexa , la HCL.Nr.11/2016 
    

 
       

 PROCEDURA DE INDENTIFICARE  
 a beneficiarilor stimulentului educaţional, de soluţionare a situaţiilor identificate, 
in limita procedurală prevăzută de H.G. nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
 
 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE  
 

 Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte modalităţile de  identificare a 
beneficiarilor stimulentului educaţional, precum şi modalităţile  de soluţionare a 
situaţiilor identificate, in limita procedurala prevăzută de HG. nr.16/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării in învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
  

CAP.II. BENEFICIARII 
 

  Art.2. -  Beneficiază de  stimulentul  educaţional acordat sub formă de tichete  
sociale pentru grădiniţă , copii din familiile defavorizate, cetăţeni români , care au  
domiciliul sau reşedinţa în România , în vederea creşterii accesului  la educaţie al 
acestora. 
  Art.3. - Stimulentul  se acordă  şi copiilor proveniţii din familii defavorizate , 
cetăţeni români, fără domiciliu  sau reşedinţa şi/ sau fără  locuinţă , denumiţi 
persoane fără adăpost,  numai  pe perioada  în care se află  în evidenţa  serviciilor  
publice de asistenţă socială  de la nivelul  unităţilor administrativ - teritoriale  în care 
trăiesc. 
 Art.4. – Beneficiază de  stimulent educaţional şi copiii din familii defavorizate  
care nu au  cetăţenie română, dacă  se află  în una  dintre următoarele situaţii: 
  a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene,ai Spaţiului Economic 
European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi in continuare străini, pe 
perioada in care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa in România, in condiţiile 
legislaţiei romane; 
   b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, in condiţiile legii, o forma 
de protecţie; 
   c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa in România, in 
condiţiile legii. 
 Art.5.- Beneficiarul stimulentului educaţional este  copilul , iar titularul 
tichetului social  pentru grădiniţă  este reprezentantul  familiei , respectiv 
reprezentantul legal  al copilului. 
 Art.6. - Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă 
se acordă  copiilor  cu vârsta cuprinsă  între 3 şi 6 ani  provenind din familii 
defavorizate  şi al căror venit  lunar pe  membru de familie este de până la de două 
ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, 
prevăzut de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 



 
 
 
 

   CAP. III. IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR 
 
 Art.7. - Stimulentul educaţional se acorda numai pentru copiii care 
frecventează in mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar şi care îndeplinesc 
cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (2) si (3) din lege. 
 Art.8. - Primăria comunei Tiream, prin compartimentul de asistenţă socială  
va desfăşura  la începutul fiecărui an  şcolar   şi ori de câte ori  se consideră 
necesar , activităţii  de informare  cu privire la modalitatea de acordare  a 
stimulentului educaţional . 
 Art.9 - Identificarea  beneficiarilor  se  realizează prin cel puţin  una din 
următoarele modalităţii : 
 - campanii de informare  ,prin afişare, la sediul primăriei ;                                - 
solicitare directă din partea familiei , reprezentantului legal al copilului  stabilit în 
condiţiile legii; 
 - sesizare din partea cadrelor didactice  ale unităţilor de învăţământ  preşcolar 
la care este înscris copilul; 
 - sesizarea din partea unei  instituţii publice  sau private;                                     
 - semnalarea/sesizarea scrisă  sau telefonică  din partea oricărei  alte 
persoane  care intră în contact  cu un astfel de caz;                                                     
 - autosesizare;                                                                                                        
 - informarea comunităţii locale ;                                                                                         
 - identificarea prin intermediul  tuturor angajaţilor  din cadrul primăriei  şi în 
special prin    de către persoana  cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului , a familiilor  defavorizate  cu copiii, care va 
oferii informaţiile necesare  referitoare  la modalitatea de acordare  a stimulentului 
educaţional . 

 

CAP: IV:  ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT                                                                          
 

 Art.10. - Dreptul la stimulent se acorda începând cu luna în care beneficiarul 
îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe baza de cerere şi declaraţie pe propria 
răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile 
acesteia si înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. 
 Art.11. - Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participării copilului la 
activităţile organizate in cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, in perioada 
septembrie-iunie, pe baza  de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţită  
de actele doveditoare  privind componenţa familiei , veniturile acesteia (prezentate 
lunar)  şi însrierea / frecventarea activităţilor  organizate de grădiniţă.  
 Art.12. - Cererea si declaraţia pe propria răspundere  însoţită de actele 
doveditoare prevăzute la art.11 ,se întocmesc de către reprezentantul familiei, 
respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit in condiţiile legii, şi se 
înregistrează la primăria comunei Tiream , compartimentul de asistenţă socială. 
 Art.13.  -  În termen de maxim 15 zile  de la data înregistrării cererii, persoana   
cu atribuţii de asistentă socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream, va  efectua verificarea datelor  şi informaţiilor cuprinse  în cerere  
şi în documentele doveditoare. 
 
 
 
 



 
 
 Art.14. - Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin 
dispoziţie scrisa a primarului comunei Tiream, in termen de maximum 5 zile de   la 
finalizarea verificării prevăzute la art. 13. 
 Art.15. - Distribuirea lunara a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând 
stimulente educaţionale se face in baza dispoziţiei primarului comunei Tiream ,  
pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara, pentru toţi beneficiarii din 
toate unităţile de învăţământ preşcolar cu sau fără personalitate juridica, de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale, la sediul instituţiei din localitatea Tiream, nr.490. 
  Art.16. - Distribuirea prevăzută la art.16 , se face în baza situaţiei  
centralizatoare  privind beneficiarii, conform  prezentei înregistrate  în luna 
anterioară,  transmisă de către  directorul  unităţii de învăţământ, primăriei comunei 
Tiream, până  la data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară.  
 Art. 17. - Situaţia centralizatoare va  conţine in mod obligatoriu numele, 
prenumele, codul numeric personal ale copilului si ale reprezentantului acestuia, 
precum si numărul de absente înregistrate. (conf. Anexei 2 din H.G.nr.15/2016) 
 Art.18. -  În cazuri excepţionale, o singură dată  pe durata unui an şcolar , 
copii pot beneficia de tichete sociale  şi dacă în luna monitorizată au absentat mai 
mult de 50%  din  zilele  de grădiniţă , din motive medicale , conform adeverinţei  
medicale eliberate  de un medicul specialist . 
 Art.19. - Valoarea nominală lunară minimă  a stimulentului educațional se 
raportează la indicatorul social de referinţă si este de 0,1 ISR, exprimat in lei, pentru 
fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional,  conform 
art.6 din legea 248/2015. 
  Art.20. -  În vederea desfăşurării activităţii prevăzută de prezenta procedură , 
se vor utiliza  şi respecta  modelul de anexe  prevăzut de HG.nr.15/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării in învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
 

                                 CAP.V. DISPOZIŢII FINALE 
                                                  
               Art. 21. – Prezenta Procedură se completează  cu dispoziţiile Legii 
nr.248/2015  şi a HG.nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
 

Tiream, la 30 martie  2016. 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Man Niculae                       Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 
 
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 
5 Ex. 

 



R O M Â N I A  
JUDEȚUL SATU MARE   
COMUNA TIREAM 
 - P R I M A R -   
Nr. 404 /03.03. 2016  

                                                               
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor  

stimulentului educaţional, de soluţionare a situaţiilor identificate, in limita procedurală 
prevăzută de H.G. nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 
  

 
 Consiliul local al comunei Tiream ,întrunit astăzi …..…03.2016, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, ale art. 35  
din Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare    
a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă, Legea asistenţei sociale nr.292/ 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
 Tinând seama de situaţia existentă în baza de date a Compartimentului de asistenţă 
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, referitoare la 
persoanele şi familiile care beneficiază de asistenţă socială ; 
 În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit.a), lit. b) şi lit. d), ale alin. (6), lit. a), 
pct.2,alin.(7), lit.a), alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 214/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T  E : 
 

 ART.1. -  Se aprobă Procedura de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional,  
de soluţionare a situaţiilor identificate, în limita procedurală prevăzută de H.G. nr.16/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, 
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          ART.2. -  Primarul comunei Tiream , prin  compartimentul de specialitate , va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărârii. 
 ART.3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată ,de persoanele interesate, la instanţa 
competentă, în  condiţiile Legii contenciosului administrativ  nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ART. 4. -  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Satu Mare, Primarului 
comunei Tiream, d-nei Freund  Agneta  - Lucia  persoană cu atribuţii de asistenţă socială, se 
publică pe site-ul  www.tiream.ro, afişează la  avizierul primăriei. 
                                                    

Tiream, la 3 martie 2016 
 

INIŢIATOR 
P R I M A R, 

dl.Schvegler Arpad 

 

 
Red.Tehn./G.M.                                                                                                                                                               

2.Ex.  

http://www.tiream.ro/


R O M Â N I A  
JUDEȚUL SATU MARE   
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

       T I R E A M                                                Anexa , la proiectul de hotărâre 
   

 
       

 PROCEDURA DE INDENTIFICARE  
 a beneficiarilor stimulentului educaţional, de soluţionare a situaţiilor identificate, 
in limita procedurală prevăzută de H.G. nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
 
 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE  
 

 Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte modalităţile de  identificare a 
beneficiarilor stimulentului educaţional, precum şi modalităţile  de soluţionare a 
situaţiilor identificate, in limita procedurala prevăzută de HG. nr.16/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării in învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
  

CAP.II. BENEFICIARII 
 

  Art.2. -  Beneficiază de  stimulentul  educaţional acordat sub formă de tichete  
sociale pentru grădiniţă , copii din familiile defavorizate, cetăţeni români , care au  
domiciliul sau reşedinţa în România , în vederea creşterii accesului  la educaţie al 
acestora. 
  Art.3. - Stimulentul  se acordă  şi copiilor proveniţii din familii defavorizate , 
cetăţeni români, fără domiciliu  sau reşedinţa şi/ sau fără  locuinţă , denumiţi 
persoane fără adăpost,  numai  pe perioada  în care se află  în evidenţa  serviciilor  
publice de asistenţă socială  de la nivelul  unităţilor administrativ - teritoriale  în care 
trăiesc. 
 Art.4. – Beneficiază de  stimulent educaţional şi copiii din familii defavorizate  
care nu au  cetăţenie română, dacă  se află  în una  dintre următoarele situaţii: 
  a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene,ai Spaţiului Economic 
European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi in continuare străini, pe 
perioada in care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa in România, in condiţiile 
legislaţiei romane; 
   b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, in condiţiile legii, o forma 
de protecţie; 
   c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa in România, in 
condiţiile legii. 
 Art.5.- Beneficiarul stimulentului educaţional este  copilul , iar titularul 
tichetului social  pentru grădiniţă  este reprezentantul  familiei , respectiv 
reprezentantul legal  al copilului. 
 Art.6. - Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă 
se acordă  copiilor  cu vârsta cuprinsă  între 3 şi 6 ani  provenind din familii 
defavorizate  şi al căror venit  lunar pe  membru de familie este de până la de două 
ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, 
prevăzut de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 



 
 
 
 

   CAP. III. IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR 
 
 Art.7. - Stimulentul educaţional se acorda numai pentru copiii care 
frecventează in mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar şi care îndeplinesc 
cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (2) si (3) din lege. 
 Art.8. - Primăria comunei Tiream, prin compartimentul de asistenţă socială  
va desfăşura  la începutul fiecărui an  şcolar   şi ori de câte ori  se consideră 
necesar , activităţii  de informare  cu privire la modalitatea de acordare  a 
stimulentului educaţional . 
 Art.9 - Identificarea  beneficiarilor  se  realizează prin cel puţin  una din 
următoarele modalităţii : 
 - campanii de informare  ,prin afişare, la sediul primăriei ;                                - 
solicitare directă din partea familiei , reprezentantului legal al copilului  stabilit în 
condiţiile legii; 
 - sesizare din partea cadrelor didactice  ale unităţilor de învăţământ  preşcolar 
la care este înscris copilul; 
 - sesizarea din partea unei  instituţii publice  sau private;                                     
 - semnalarea/sesizarea scrisă  sau telefonică  din partea oricărei  alte 
persoane  care intră în contact  cu un astfel de caz;                                                     
 - autosesizare;                                                                                                        
 - informarea comunităţii locale ;                                                                                         
 - identificarea prin intermediul  tuturor angajaţilor  din cadrul primăriei  şi în 
special prin    de către persoana  cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului , a familiilor  defavorizate  cu copiii, care va 
oferii informaţiile necesare  referitoare  la modalitatea de acordare  a stimulentului 
educaţional . 

 

CAP: IV:  ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT                                                                          
 

 Art.10. - Dreptul la stimulent se acorda începând cu luna în care beneficiarul 
îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe baza de cerere şi declaraţie pe propria 
răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile 
acesteia si înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. 
 Art.11. - Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participării copilului la 
activităţile organizate in cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, in perioada 
septembrie-iunie, pe baza  de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţită  
de actele doveditoare  privind componenţa familiei , veniturile acesteia (prezentate 
lunar)  şi însrierea / frecventarea activităţilor  organizate de grădiniţă.  
 Art.12. - Cererea si declaraţia pe propria răspundere  însoţită de actele 
doveditoare prevăzute la art.11 ,se întocmesc de către reprezentantul familiei, 
respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit in condiţiile legii, şi se 
înregistrează la primăria comunei Tiream , compartimentul de asistenţă socială. 
 Art.13.  -  În termen de maxim 15 zile  de la data înregistrării cererii, persoana   
cu atribuţii de asistentă socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream, va  efectua verificarea datelor  şi informaţiilor cuprinse  în cerere  
şi în documentele doveditoare. 
 
 
 
 



 
 
 Art.14. - Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin 
dispoziţie scrisa a primarului comunei Tiream, in termen de maximum 5 zile de   la 
finalizarea verificării prevăzute la art. 13. 
 Art.15. - Distribuirea lunara a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând 
stimulente educaţionale se face in baza dispoziţiei primarului comunei Tiream ,  
pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna anterioara, pentru toţi beneficiarii din 
toate unităţile de învăţământ preşcolar cu sau fără personalitate juridica, de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale, la sediul instituţiei din localitatea Tiream, nr.490. 
  Art.16. - Distribuirea prevăzută la art.16 , se face în baza situaţiei  
centralizatoare  privind beneficiarii, conform  prezentei înregistrate  în luna 
anterioară,  transmisă de către  directorul  unităţii de învăţământ, primăriei comunei 
Tiream, până  la data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară.  
 Art. 17. - Situaţia centralizatoare va  conţine in mod obligatoriu numele, 
prenumele, codul numeric personal ale copilului si ale reprezentantului acestuia, 
precum si numărul de absente înregistrate. (conf. Anexei 2 din H.G.nr.15/2016) 
 Art.18. -  În cazuri excepţionale, o singură dată  pe durata unui an şcolar , 
copii pot beneficia de tichete sociale  şi dacă în luna monitorizată au absentat mai 
mult de 50%  din  zilele  de grădiniţă , din motive medicale , conform adeverinţei  
medicale eliberate  de un medicul specialist . 
 Art.19. - Valoarea nominală lunară minimă  a stimulentului educațional se 
raportează la indicatorul social de referinţă si este de 0,1 ISR, exprimat in lei, pentru 
fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional,  conform 
art.6 din legea 248/2015. 
  Art.20. -  În vederea desfăşurării activităţii prevăzută de prezenta procedură , 
se vor utiliza  şi respecta  modelul de anexe  prevăzut de HG.nr.15/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării in învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
 

                                 CAP.V. DISPOZIŢII FINALE 
                                                  
               Art. 21. – Prezenta Procedură se completează  cu dispoziţiile Legii 
nr.248/2015  şi a HG.nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
 

Tiream, la 3 martie  2016. 

 
C O N S I L I E R, 

Freund Agneta - Lucia 
  
 
 
 
 
 
 
Red./ Tehn. F.A-L. 
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R O M Â N I A  
JUDEȚUL SATU MARE   
COMUNA TIREAM 
- P R I M A R -   
                                                
 

     EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional, 

de soluţionare a situaţiilor identificate, in limita procedurală prevăzută de H.G. 
nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

248/2015 
  În conformitate cu predererilor art.  36, alin. (2) lit.d)  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare , consiliul local 
asigură gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, iar potrivit  art.36,alin.(6) pct.2 din 
Legea nr.215/2001 consiliul local asigură : serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri 
aflate in nevoie sociala. 

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii 
defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, 
sub formă de tichete sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care 
sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: 
    a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent 
- copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o 
permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani; 
    b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului 
şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar; 
    c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim 
garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Procedura de acordare a tichetelor sociale a fost stabilită prin H.G. nr.15/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi 
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, iar modalitatea de identificare a 
beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

Având în vedere cele prezentate, rezultă faptul că beneficiarii acestui program fac parte 
implicit din categoria beneficiarilor de venit minim garantat şi ai beneficiarilor de alocaţie 
pentru susţinerea familiei, care sunt în baza de date a compartimentului de specialitate ,şi 
care au minori între 3 şi 6 ani care frecventează grădiniţa. Prin urmare, beneficiarii 
stimulentului educaţional vor fi identificaţi în primul rând din aceste două categorii. De 
asemenea vor fi luate în evidenţă şi persoanele fără adăpost care îndeplinesc condiţiile de 
eligibilitate.  

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele 
ale art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ:  
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor 

stimulentului educaţional, de soluţionare a situaţiilor identificate, in limita procedurală 
prevăzută de H.G. nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 
  

P R I M A R, 
dl.Schvegler Arpad 

Red.S.A.Tehn./G.M.                                                                                                                                                               

2.Ex.  



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul juridic,resurse umane,autoritate tutelară şi asistenţă socială - 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu  privire la aprobarea Procedurii de identificare a 

beneficiarilor stimulentului educaţional, de soluţionare a situaţiilor identificate, in limita 
procedurală prevăzută de H.G. nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
 
Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Tiream, prin  consilier  Freund Agneta - Lucia, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport cu privire la 
proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor 
stimulentului educaţional, de soluţionare a situaţiilor identificate, in limita procedurală 
prevăzută de H.G. nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015,  iniţiat de domnul primar Schvegler Arpad. 

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii 
defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, 
sub formă de tichete sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care 
sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: 
    a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent 
- copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o 
permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani; 
    b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului 
şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar; 
    c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim 
garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Procedura de acordare a tichetelor sociale a fost stabilită prin H.G. nr.15/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi 
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, iar modalitatea de identificare a 
beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

Ţinând cont că în conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu privire la atribuţia consiliului local de a  
asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială, domnul primar în 
calitatea sa de  autoritate locală a elaborat Procedura de identificare a beneficiarilor 
stimulentului educaţional, de soluţionare a situaţiilor identificate, in limita procedurală 
prevăzută de H.G. nr.16/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015, îndeplinind astfel prevederile art. 4 alin.(2) din Legea nr. 
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate, ale art. 35  din Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare    a prevederilor Legii nr. 248/2015. 

 

Tiream, la  3 martie 2016 
 

 C O N S I L I E R, 
Freund Agneta - Lucia 

 Red./ Tehn. F.A-L. 
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