ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIŢIA

Nr.96 din 25 septembrie 2020
privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere prevederile art.9, art.12 şi art.26 din Legea nr.292/2011 a asistenţei
sociale actualizată,
Cererile însoţite de declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiilor şi
veniturile acestora, depuse de titularii de familie sau de persoanele singure, înregistrate în
Registrul special de la nr.1 până la nr.10;
Referatul compartimentului de asistență socială nr.3893 din 25.09.2020 cu privire la
eligibilitatea cererilor depuse şi propunerea de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă,
În conformitate cu prevederile:
Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate în legătură cu stabilirea şi acordarea tichetelor sociale
pentru grădiniţă;
- prevederile art. 2, 7, 9, 10, 14 și 15 din Normele metodologice de aplicare a
prervederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, aprobate prin HG. nr.15/2016 cu modificările şi
completările aduse de Hotărârea nr.626 din 31 august 2016;
Hotărârea Consiliului Local Tulgheș nr.10/2016, privind aprobarea modalităților de
identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniță precum și modalitatea de
soluționare a situațiilor identificate;
Cu respectarea Regulamentului propriu
privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul comunei
Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013,
Analizând prevederile art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) şi c), şi ale art.196 alin.(1)
lit.b) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019,
DISPUNE:
Art.1.- Se constată că în Registrul special de înregistrare a cererilor depuse pentru
acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă au fost înscrise pentru luna septembrie 2020, un
număr de cereri înregistrate de la nr.1 până la nr.10.
Art.2.- Se stabileşte, începând cu luna septembrie 2020, pentru anul şcolar 2020-2021,
dreptul la tichete sociale de grădiniţă, în valoare de 50 lei, unui număr de 8 familii care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Beneficiarii şi numărul tichetelor pe lună, pentru
fiecare beneficiar în parte este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.

Art.3.- În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a
veniturilor realizate de membrii acesteia sau cu privire la domiciliu, titularii prevăzuţi în anexa
la prezenta dispoziţie au obligaţia ca în termen de 15 zile, să comunice în scris primarului
modificările intervenite.
Art.4.- Distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță se va efectua la sediul Primăriei
Tulgheș, de către persoana împuternicită de primarul comunei, până la data de 15 a lunii în
curs, pentru luna anterioară.
Art.5.- (1) Împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 30 zile de la
comunicare, plângere prealabilă la primarul comunei Tulgheş.
(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată
primarului comunei Tulgheş poate ataca prezenta dispoziţie la Tribunalul Judeţean Harghita,
în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.6.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin grija secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, pentru
exercitarea controlului de legalitate, Agenţiei Judeţene Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Harghita şi titularului de către compartimentului funcţional Asistenţă socială şi protecţia
copilului.
Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative
emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”

