
        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR

P R O I E C T   DE  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

                      Primarul 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.____/__________2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.____/________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, propune
Consiliului local Cocora spre aprobare următorul,

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R 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.

                             INIŢIATOR  PROIECT,
                                         PRIMAR,
                           Ing. Lefter Sorin-Dănuţ                 
                                                                                                                  Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                           SECRETAR,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
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Astăzi, 10.02.2016



           ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMIŢA           
 COMUNA COCORA                   
 Nr.382/10.02.2016                        

R A P O R T
 privind stabilirea modalitatăţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale
 pentru participarea la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

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, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

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, respectiv 284 lei.

Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al
copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe
perioada  absenţei  părinţilor,  conform  art.  104  din  Legea  nr.272/2004  privind  protecţia  şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul
social  de referinţă  şi  este de 0,1 ISR, exprimat  în lei,  pentru fiecare copil  înscris  la  grădiniţă,
beneficiar  al  stimulentului  educaţional,  respectiv 50 lei.  Stimulentele  educaţionale  acordate sub
forma tichetelor  sociale  sunt  utilizate  pentru  achiziţionarea  produselor  alimentare,  de igienă,  a
produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.

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.

Procedura  de  acordare  a  tichetelor  sociale  a  fost  stabilită  prin  H.G.  nr.15/2016 din  19
ianuarie  2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate  şi  a procedurii  de acordare a tichetelor  sociale  pentru grădiniţă  iar  modalitatea de
identificare a beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

Având în vedere cele prezentate,  rezultă faptul că beneficiarii  acestui program fac parte
implicit din categoria beneficiarilor de venit minim garantat (Legea nr.416/2001, cu modificările şi
completările  ulterioare)  şi  ai  beneficiarilor  de  alocaţie  pentru  susţinerea  familiei  (Legea
nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), care sunt în baza de date ai
Serviciului  Public  de  Asistenţă  Socială,  şi  care  au  minori  între  3  şi  6  ani  care  frecventează
grădiniţa. Prin urmare, beneficiarii stimulentului educaţional vor fi identificaţi în primul rând din
aceste două categorii. De asemenea vor fi luate în evidenţă şi persoanele fără adăpost care 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. În cazul în care se identifică prin intermediul Direcţiei Şcoli
familii/părinţi singuri cu minori eligibili, care nu fac parte din nici una din categoriile 
enumerate mai sus, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 2 din Legea nr.248/2015 din 28
octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din



familii defavorizate, aceştia vor fi luaţi în evidenţă pentru a beneficia de stimulent educaţional.
Astfel estimăm un numărul de până la 45 de beneficiari  ai acestui program social.

Luând  în  considerare  cele  prezentate,  înaintăm  Consiliului  Local  al  comunei  Cocora
proiectul de hotărâre alăturat, pentru aprobare în forma prezentată.

         
INTOCMIT,

Referent principal,
PETCU AMINA VIORELA

        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.371/10.02.2016

EXPUNERE   DE   MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţilor de identificare a

beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru participarea la învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

                            În vederea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, a fost adoptată Legea nr.248 din 28 
octombrie 2015.
                            De asemeni prin Hotărârea Guvernului nr.15 din 19.01.2016 au fost aprobate 
normele metodologice de aplicare a Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă.
                            Potrivit art.35 din Hotărârea Guvernului nr.15/2016, autorităţile administraţiei 
publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local, modalitatea de identificare a beneficiarilor 
precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate în limita procedurală prevăzută de 
prezentele norme metodologice şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
                           Având în vedere cele expuse propun Consiliului local Cocora spre adoptare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente 
educaţionale pentru participarea la învăţământul preşcolae a copiilor provenind din familii 
defavorizate în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin - Dănuţ



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.383/10.02.2016

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind stabilirea modalităţilor de identificare a

beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru participarea la învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate

Incheiat astazi 10 februarie 2016
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind stabilirea modalităţilor de identificare a
beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru participarea la învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre 
cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

   SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.449 din 16.02.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţilor de identificare a

beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru participarea la învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.02.2016 discuţie,proiectul de 
hotarare privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale
pentru participarea la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE_____________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN______________

Emis astazi, 16.02.2016
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.450 din 16.02.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţilor de identificare a

beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru participarea la învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.02.2016, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de 
stimulente educaţionale pentru participarea la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate.  
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION_____________________
                                                                               BANCIU RĂDEL GEORGEL_____________
                                                                               BADEA  DUMITRU______________________
                                                                               VLAD DOREL__________________________

Emis astazi 16.02.2016
La Cocora


