
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
        

  H O T Ă R Â R E
privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale

 pentru participarea la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

                      Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                      Având în vedere:
                      -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 Hotărârea Guvernului nr.15/2016 privind aprobarea normelor
de aplicare a Legii nr.248/2015;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.371/10.02.2016 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.382/10.02.2016 al referentului cu probleme de asistenţă socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.449/16.02.2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.450/16.02.2016 al comisiei pentru învăţământ sănătate şi
familie, activităţi social culturale, culte, protecţia copilului tineret şi sport.
                       În temeiul art.36 alin.(6) punct.1 şi 2, coroborat acu art.45 din Legea nr.215/2001,
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

   H O T Ă R Ă Ş T E :

                 Art.1.Identificarea beneficiarilor de stimulent educaţional sub formă de tichete sociale
se  face  prin  analiza  situaţiei  familiilor  beneficiare  de  prestaţii  sociale(venit  minim garantat  şi
alocaţia  de susţinere  a  familiei)  care  se  află  în  evidenţa  compartimentului  de  asistenţă  socială
precum şi prin deplasări periodice ale angajaţilor la grădiniţa de pe raza comunei Cocora.
                Art.2(1).Pentru obţinerea tichetelor sociale persoana legal împuternicită din familiile
care sunt în evidenţa compartimentului de asistenţă socială, va depune cerere-declaraţie pe propria
răspundere însoţită de dovada înscrierii copilului(copiilor) la grădiniţă.
                         (2).Persoana legal împuternicită din familiile care nu sunt în evidenţa
compartimentului de asistenţă socială, va depune cerere-declaraţie pe propria răspundere însoţite
de dovada înscrierii copilului(copiilor) la grădiniţă precum şi acte doveditoare privind componenţa
familiei, veniturile acesteia care să nu depăşească suma de 284 lei/membru de familie.
               Art.3.Primarul comunei şi compartimentul de asistenţă socială vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
               Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului
judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică
prin grija secretarului comunei.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                          TOADER  VASILE
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                        Secretarul comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin
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