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D I S P O Z I Ţ I A NR 171/ 2017
privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul compartimentului de asistență socială, întocmit
în acest sens, înregistrat sub numărul 54/171 din 30.10.2017, prin care se propune
stabilirea dreptului la stimulentul educational pentru un număr de 4(patru) titulari,
reprezentanți ai familiilor defavorizate și persoane singure, cu domiciliul în comuna
Densuș, județul Hunedoara .
În temeiul art. 3 din Legea nr. 248/2015, privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a art. 7, art. 12,
alin. (1), art. 13, art. 14, art. 22 și art. 36, din Hotărârea Guvernului nr. 15/2016,
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate;
În baza art. 63, alin.(1), litera “d”, alin. (5), litera “c” şi art. 68 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art 1.- Stabilește dreptul la stimulentul educațional sub formă de tichete
sociale pentru un număr de 4(patru) titulari, reprezentanți ai familiilor defavorizate și
persoane singure, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție .
Art. 2. – Dreptul la stimulentul educațional prevăzut la art. 1 se acordă
pentru anul școlar 2017 – 2018, pe lunile septembrie 2017 – iunie 2018.
Art. 3. – Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe
orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maxim
15 zile de la producerea acesteia.
Art. 4. – Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniță se face
până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.
Art. 5. – Prezenta dispoziţie se poate contesta conform Legii privind
contenciosul administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6.- Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului
Hunedoara, compartimentului contabilitate și asistentță socială din cadrul Primăriei
comunei Densuş, Școlii Gimnaziale Densuș şi persoanelor nominalizate în anexa la
prezenta dispoziție.
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