
                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
                COMUNA GHEORGHE DOJA 

D I S P O Z I Ţ I E
privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea

participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:

           - prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate;
           - prevederile art. 35 din H.G.  nr. 15/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr. 248/2015;

 Având în vedere:
-  prevederile   Hotărârii  Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe Doja,   nr.  16 din 16.03.2016   privind

modalitatea de identificare a beneficiarilor şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate  în vederea acordării
tichetelor sociale pentru grădiniţă, precum şi procedura de acordare a acestora,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa;

Examinând:
- raportul nr. 846 din 16.03.2016 al secretarului Comunei Gheorghe Doja,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 1 si 2,  art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c),  art. 68

alin. (1) şi  art.  115 alin. (1) lit.  a)  din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

                                                                    D I S P U N E:
          Art. 1 – (1) Se desemnează domnul Praf Gică, inspector, în compartimentul “Asistenţă socială” din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,   ca  persoană   responsabilă  cu  implementarea
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

 (2) Persoana prevăzută la art. 1 alin. (1) va proceda la:
-  identificarea potenţialilor  beneficiari ai   tichetelor sociale pentru grădiniţă, copii  eligibili, cu vârsta între

3-6 ani, din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de naşteri -
stare civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocaţie de stat şi alte beneficii, informaţiile furnizate
de către reprezentanţii Şcolii Gimnaziale, precum şi prin vizite la domiciliul familiilor acestora. 

-  înregistrarea  cererii  şi  declaraţiei  pe  propria  răspundere  întocmită  de reprezentantul  familiei,  respectiv
reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii; 

-   verificarea datelor şi  informaţiilor  cuprinse în cerere  şi  în  documentele  doveditoare pentru acordarea
stimulentului, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere,  în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării
acestora  precum şi  centralizate  în  vederea  stabilirii  numărului  total  de  beneficiari  de  pe  raza  comunei,  datele
comunicându-se şi Şcolii Gimnaziale la care sunt înscrişi preşcolarii;

- comunicarea dispoziţiilor  de  acordare, modificare, suspendare sau încetare a dreptului la stimulent la
adresa de domiciliu a beneficiarilor, iar către persoanele fără adăpost,   prin înmânarea personală, sub semnătură.

- verificarea inopinată a prezenţei, cel puţin o dată pe lună, analizarea situaţiei absenţelor transmisă lunar de
Directorul  Şcolii  Gimnaziale  şi  formularea  de   propuneri  justificate  primarului  privind  aprobarea  cazurilor
excepţionale;

- întocmirea unei liste cu datele de identificare ale solicitanţilor cărora li s-a acordat dreptul la stimulent şi
transmiterea acesteia  pe suport electronic către A.J.P.I.S., până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare;

- gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă.
           Art.2 – Persoana nominalizată la art. 1 din prezenta, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.3 – Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie,  persoanei nominalizate la art. 1, Directorului
Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja  şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin
postare pe site www.gheorghedojail.ro şi afişare la sediul instituţiei.
            Primar,                                                           Avizat pentru legalitate,
                    Ion Mihai                                                                     Secretar, 
                                                                                                          Praf Monica  
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 846 din 16.03.2016

R A P O R T
privind necesitatea şi oportunitatea emiterii unei 

Dispoziţii privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a

copiilor provenind din familii defavorizate, 
 la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu:
           - prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării la
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
           -prevederile art. 35 din H.G.  nr. 15/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr.
248/2015;

Având în vedere:
- instituirea   stimulentul  educaţional,  sub  formă  de  tichete  sociale  cu  scopul

stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate
şi al creşterii accesului la educaţie a acestora;

-  necesitatea  desemnării  persoanelor  responsabile  cu  implementarea   prevederilor
Legii  nr.  248/2015  privind  stimularea  participării  la  învăţământul  preşcolar  a  copiilor
provenind din familii defavorizate,   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Analizând:
-  prevederile  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja,  nr. 16  din

16.03.2016  privind modalitatea de identificare a beneficiarilor şi modalitatea de soluţionare
a situaţiilor identificate  în vederea acordării tichetelor sociale pentru grădiniţă, precum şi
procedura de acordare a acestora,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Propun ca, în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 1 si 2,  art. 63 alin.
(1)  lit.  d) şi  alin.  (5)  lit.  c),   art.  68 alin. (1)  şi  art.  115 alin.  (1)  lit.  a)  din Legea nr.
215/2001,  republicată,  modificată  şi  completată,  să  se  emită  o  dispoziţie    pentru
desemnarea persoanelor  responsabile cu implementarea  prevederilor Legii nr.  248/2015
privind stimularea participării  la  învăţământul  preşcolar  a  copiilor  provenind din familii
defavorizate,   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Secretar,
Praf Monica


