
                                                                                            
ROMANIA

JUDETUL  IALOMITA
COMUNA  SCANTEIA

D I S P O Z I T I E
          privind  acordarea dreptului  la  stimulent educational acordat in scopul stimularii

participarii la invatamantul prescolar, pentru anul 2020-2021

Primarul comunei SCANTEIA, judetul Ialomita 
Avand in vedere :

            - referatul asistentului social  prin care se  propune acordarea dreptului la stimulentul 
educational;
            - prevederile  art.1,art.2 si art.5 din  Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familiile defavorizate ;
            - prevederile art.5, art 6, art.7,art.10 alin.(1), art.14 si 15 din HG  nr. 15/2016 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul 
prescolar  a copiilor provenind din familiile defavorizate si a procedurii de acordarea tichetelor de 
gradinita:
     In temeiul art. 196 alin.1 lit.(b) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ.
               

D I S P U N E :
Art.1.(1)Incepand cu luna Februarie 2021 se acorda lunar pentru perioada Februarie 2021-Iunie 2021,a
anului scolar 2020-2021, un tichet social in valoare de 100 lei pentru familia d-nei CRUCEAN 
ANGELICA, CNP  cu domiciliul SCANTEIA,SCANTEIA, reprezentant al minorei:
-CRUCEAN ANDREEA-MARIA, CNP-
          (2)Stimulentul educational sub forma de tichete sociale in valoare de 100 lei, se acorda lunar pe 
perioada participarii copilului la activitatile organizate in cadrul unitatilor din invatamantul  prescolar.
Art.2.    Modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru gradinita se va face prin casieria unitatii, 
pana la data de 15 ale lunii in curs pentru anterioara. 
Art.3.    Titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare in 
componenta familiei sau a veniturilor acesteia in termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
Art.4.    Inspectorul pentru probleme sociale va comunica prezenta dispozitie solicitantului tichetului 
social in termen de 15 zile de la emiterea ei.
Art. 5.   Dispozitia  se poate ataca  potrivit  prevederilor Legii contenciosului administrativ  554/ 2004.
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