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                                                   HOTĂRÂREA   nr.11 

Din 21 martie 2016 

 

      privind stabilirea modalitătilor de identificare a beneficiarilor , de soluționare a 

situațiilor identificate  și de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță în 

conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la 

invățământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

 

Consiliul Local al comunei Ogra Ogra, întrunit în ședinta ordinară 

  

        Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1323/15.03.2016 la proiectul de hotărâre privind stabilirea 

modalităților de identificare a beneficiarilor , de soluționare a situațiilor identificate  și de acordare a 

tichetelor sociale pentru gradiniță; 

Ținând cont de  prevederile: 

-art.4 alin.(2) din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar 

a copiilor provenind din familii defavorizate; 

-art.35 din HG nr.15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării in invatamântul prescolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate si a procedurii  de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita; 

-Legii asistentei sociale nr.292/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Vazand Raporatele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 

local; 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”d” , alin.(6) lit.”a” pct.1 si 2 si in temeiul  

art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Hotărăște: 

 

Art.1 Se aproba  modalitatea de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor 

identificate  si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita în conformitate cu prevederile Legii 

nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, conform Anexei  nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza persoana cu 

atributii de asistenta sociala din cadrul apratului de specialitate al Primarului comunei Ogra. 

Art.3 Prezenta hotarare se va  comunica, prin grija secretarului comunei: Institutiei 

Prefectului-Judetul Mures,Primarului comunei Ogra, d-rei Puskas Tunde –Eniko-consilier cu 

atributii de asistenta scociala si se aduce la cunostinta publica prin afisare. 
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