
 
                                                                 
                                                               ROMÂNIA 
                                                       JUDEŢUL NEAMŢ 

  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind modalităţile de identificare a beneficiarilor şi acordarea stimulentului educaţional sub 
forma tichetelor sociale pentru grădiniţă în cadrul programului  de interes naţional  prevăzut de 

Legea 248/2015    
 

           Consiliul Local al oraşului Tirgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având in vedere prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, a Hotărârii Guvernului nr. 15/2016 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 248/2015, privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a 
tichetelor socialepentru grădiniţă; Adresa DAS nr.5873/18.03.2016; 

În conformitate cu  prevederile : 
- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,  
- Legii Asistenţei Sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare,  
- Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii nr. 277/2010 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

  - Legii 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind finanţele publice locale şi a 
Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016,  

Luând act de Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ înregistrată cu nr. 930 
din 18.03.2016 şi de Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Tîrgu Neamţ. 
 În temeiul art. 36, alin.1, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi ale art.117 lit.a 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
                  
 Art.1. Se aprobă modalităţile de identificare a beneficiarilor şi acordarea stimulentului 
educaţional, sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă, în cadrul programului de interes naţional –
Fiecare Copil în Grădiniţă, prevăzut de Legea nr. 248/2015, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.        

Art.2. Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare in 
vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art.3. Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
          Initiator, 
           Primar  
     Harpa Vasilică                 
                                                                                                              Avizat pentru legalitate 

Secretar oras, 
jr. Laura Elena Maftei 

 
 



  DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI  TÎRGU NEAMŢ 
  NR.  930  din 18.03.2016 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind modalităţile de identificare a beneficiarilor şi acordarea stimulentului educaţional sub 
forma tichetelor sociale pentru grădiniţă în cadrul programului  de interes naţional  prevăzut de 

Legea 248/2015    
 

    Tînând cont de art. 1 şi ale art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate care prevede: 
Art. 1 
(1)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. 
(2)Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. 
(3)Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie, 
Art. 2 
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. 
    Luând în considerare prevederile art. 4, alin.(2) care prevede că „Modalitatea de identificare a 
beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâri ale consiliilor locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”, 
       Propunem spre analiză şi avizare modalitatea de identificare a  beneficiarilor şi acordarea 
stimulentului educaţional, sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă, în cadrul programului de 
interes naţional –Fiecare Copil în Grădiniţă, conform Anexei nr. 1. 
 

 
 

                                                                  PRIMAR, 
                                                      VASILICĂ   HARPA 

 

                                         



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                                          Aprob, 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TG. NEAMŢ                                                   PRIMAR, 
BIROU PROTECŢIA COPILULUI şi AUTORITATE TUTELARĂ                    VASILICĂ HARPA 
NR.930 din 18.03.2016                                                                  
 

                                                                                                              
 

                                              RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de Hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor şi acordarea 
stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă în cadrul 

programului  de interes naţional  prevăzut de 
Legea 248/2015    

  
 

      Luând în considerare prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, a Hotărârii Guvernului nr. 
15/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 248/2015, privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de 
acordare a tichetelor socialepentru grădiniţă; 
În conformitate cu  prevederile : 
- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,  
- Legii Asistenţei Sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare,  
- Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legii nr. 277/2010 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
- Legii 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind finanţele publice locale şi a 
Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016,  
         Propunem spre analiză şi avizare modalităţile de identificare a  beneficiarilor şi acordarea 
stimulentului educaţional, sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă, în cadrul programului de 
interes naţional –Fiecare Copil în Grădiniţă, după cum urmează: 

1. Persoana desemnată din cadrul D.A.S.  a oraşului Tg. Neamţ, identifică copiii eligibil, cu vârsta 
între 3-6 ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de familie, 
registrul de naşteri - starea civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocaţie de 
stat şi alte beneficii, precum şi alte modalităţi de identificare  
2. Stimulentul educaţional se acordă copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români care au 
domiciliul sau reşedinţa în Tg. Neamţ în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora. 
Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate cetăţeni români fără domiciliu sau 
reşedinţă şi/sau fără locuinţă, în condiţiile în care sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, acordarea 
acestora fiind condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor. 

3. Acest stimulent se va acorda lunar, sub formă de tichet social, pe bază de cerere şi declaraţie pe 
proprie răspundere, însoţite de acte doveditoare privind componenţa familiei şi a veniturilor 
realizate de membrii acesteia, începând cu luna în care sunt îndeplinite următoarele condiţii de 
eligibilitate: 

-    Stimulentul se acordă copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani 

-   Venitul lunar pe membru de familie să fie de până la 284 lei 

-    Copilul trebuie să frecventeze regulat grădiniţa. Prin frecvenţă regulată conform prevederilor 
Legii 248/2015, se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată cu excepţia 
absenţelor motivate cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă: absenţe 
medicale -scutiri medicale şi învoiri -în limita a 3 zile/lună. 



-   Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa 
familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 
4. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere (se găsesc la sediul Serviciului de Asistenţă Socială) 
se depun de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, în termen de 30 de 
zile de la înscrierea copilului la grădiniţă, însoţite de actele doveditoare, privind: 

-         componenţa familiei 

-         veniturile nete lunare ale membrilor familiei 

-         dovada înscrierii/frecventării activităţilor organizate de grădiniţă. 

     Acordarea stimulentului se face prin dispoziţia scrisă a primarului, aceasta urmând să fie 
comunicată titularului şi unităţii de învăţământ preşcolar la care este înscris copilul până în data de 
10 a lunii, pentru cererile depuse în luna anterioară. În cazul persoanelor fără adăpost, comunicarea 
dispoziţiei se face prin afişare la sediul D.A.S. Tg. Neamţ. 

      Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documente justificative, se depun la 
sediul D.A.S. Tg. Neamţ până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 
2015-2016 acestea se depun până în data de 30 aprilie 2016 în termen de 30 de zile de la 
înscrierea copilului la grădiniţă. 

                                                          
 
 
 
 
          DIRECTOR  EXECUTIV D.A.S., 
            IOAN VLAD ANGHELUŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ÎNTOCMIT, 

                                                                                        Varvara Eugenia Milona-inspector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                       ANEXA NR. 1 la 

Hotărârea Consiliul Local Tg. Neamţ nr. _______din _________________ 
 

Modalităţi de identificare a beneficiarilor şi acordarea stimulentului educaţional sub forma 
tichetelor sociale pentru grădiniţă în cadrul programului  de interes naţional  prevăzut de 

Legea 248/2015    
 

1. Persoana desemnată din cadrul D.A.S.  a oraşului Tg. Neamţ, identifică copiii eligibil, cu vârsta 
între 3-6 ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de familie, 
registrul de naşteri - starea civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocaţie de 
stat şi alte beneficii, precum şi alte modalităţi de identificare  
2. Stimulentul educaţional se acordă copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români care au 
domiciliul sau reşedinţa în Tg. Neamţ în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora. 
Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate cetăţeni români fără domiciliu sau 
reşedinţă şi/sau fără locuinţă, în condiţiile în care sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, 
acordarea acestora fiind condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor. 

3. Acest stimulent se va acorda lunar, sub formă de tichet social, pe bază de cerere şi declaraţie pe 
proprie răspundere, însoţite de acte doveditoare privind componenţa familiei şi a veniturilor 
realizate de membrii acesteia, începând cu luna în care sunt îndeplinite următoarele condiţii de 
eligibilitate: 

-    Stimulentul se acordă copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani 

-   Venitul lunar pe membru de familie să fie de până la 284 lei 

-    Copilul trebuie să frecventeze regulat grădiniţa. Prin frecvenţă regulată conform prevederilor    
Legii 248/2015, se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată cu excepţia 
absenţelor motivate cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă: absenţe 
medicale -scutiri medicale şi învoiri -în limita a 3 zile/lună. 

-   Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în 
componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acesteia. 
4. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere (se găsesc la sediul Serviciului de Asistenţă 
Socială) se depun de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, în termen 
de 30 de zile de la înscrierea copilului la grădiniţă, însoţite de actele doveditoare, privind: 

-         componenţa familiei 

-         veniturile nete lunare ale familiei 

-         dovada înscrierii/frecventării activităţilor organizate de grădiniţă. 

Acordarea stimulentului se face prin dispoziţia scrisă a primarului, aceasta urmând să fie 
comunicată titularului şi unităţii de învăţământ preşcolar la care este înscris copilul până în data de 
10 a lunii, pentru cererile depuse în luna anterioară. În cazul persoanelor fără adăpost, 
comunicarea dispoziţiei se face prin afişare la sediul D.A.S. Tg. Neamţ. 

      Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documente justificative, se depun la 
sediul D.A.S. Tg. Neamţ până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul 
şcolar 2015-2016 acestea se depun până în data de 30 aprilie 2016 în termen de 30 de zile de la 
înscrierea copilului la grădiniţă. 

 


