ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R EA NR. 41
privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educaţional pentru copii din
grădiniţe care provin din familii defavorizate, conform anexei nr 1 şi a modalităţii de
identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniţă şi de soluţionare a situaţiiilor
identificate , conform anexei nr 2, care fac parte integrantă din prezenta.
Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş, jud. Alba, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
25.02.2016, ca urmarea a dispoziţiei de convocare nr 283/19.02.2016 către primarul oraşului Ocna
Mureş, Vinţeler Silviu;
Avand în vedere Referatul de specialitate nr 2811/23.02.2016 al Serviciului Public de
Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, avizele favorabile ale
comisiilor de specialiotate ale consiliului local coroborate cu Legea nr. 248 din 2015 privind
stimularea participarii în invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, a
Hotărâriide Guvern Nr.15 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantulprescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita şi a
prevederilor Ordinului nr. 125/2016 privind aprobarea procedurii de emiteresi a modelului tichetului
social pentru gradinită, Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificările si completările
ulterioare si a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul articolelor 36, alin 2 lit “d” şi alin. 6, litera a, pct. 2, art.45 alin.1 şi art.115 din
Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;

HOTARĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentului educaţional pentru copii din
grădiniţe care provin din familii defavorizate , conform Anexei nr 1 care face parte integrantă din
prezenta.
Art.2: Se aprobă Modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniţă
şi de soluţionare a situaţiiilor identificate , conform Anexei nr 2 care face parte integrantă din
prezenta.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului
Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş , Direcţia Economica şi Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei Ocna Mureş.
Se comunică la:
-Instituţia prefectului-judeţul Alba;
-Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Serviciul Public de Asistenţă Socială;
-Direcţia Economică;
-Biroul Achiziţii Publice;
-Liceul Teoretic ,,Petru Maior” Ocna Mureş;
-Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Ocna Mureş;
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Ocna Mureş, 25 februarie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

Red/Dact: T.O.M
Expl. 9, Anexe:1

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie:17, prezenţi: 14, voturi ,,pentru”:14
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Anexa nr 1 la HCLOM nr 41 din 25.02.2016

REGULAMENT DE ACORDARE A STIMULENTULUI EDUCAŢIONAL PENTRU COPIII
DIN GRADINIŢE CARE PROVIN DIN FAMILII DEFAVORIZATE
CAP.I DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezentul regulament descrie modul în care este organizată şi desfăşurată activitatea de
acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate.
Art.2 În desfăşurarea activităţii, se pot utiliza şi proceduri de lucru proprii, stabilite în
conformitate cu Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, HG nr.15/2016 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 şi a Ordinului nr.125/2016 privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului
social pentru gradiniţă.
Art.3 Procedurile de lucru pot fi elaborate conform art.3 în maxim 30 zile de la aprobarea
prezentului Regulament.
CAP.II BENEFICIARI
Art. 5 Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru
grădiniţă, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România,
în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.
Art. 6 Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără
domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi persoane fără adăpost, numai pe perioada în care
se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativteritoriale în care trăiesc.
Art. 7 Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română,
dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai
Confederaţiei Elveţiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în
România, în condiţiile legislaţiei române;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
Art.8 Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Art.9 Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă se acordă copiilor
cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani provenind din familii defavorizate şi al căror venit lunar pe membru
de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură,
respectiv 284 lei, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare.
CAP.III IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR
Art.10 Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat
unităţile de învăţământ preşcolar.
Art.11 Serviciul Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş, Primăria Oraşului Ocna Mureş,
instituţiile de învăţământ vor organiza la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori se consideră
necesar, sesiuni de informare cu privire la modalitatea de acordare a stimulentului educaţional.
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Art.12 Sesiunile de informare se vor organiza la fiecare unitate de învăţământ preşcolar de pe
raza oraşului Ocna Mureş, în baza unui protocol de colaborare încheiat între Primăria Oraşului Ocna
Mureş, SPAS Ocna Mureş şi unităţile de învăţământ preşcolar.
Art.13 Serviciul Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş va oferi informaţii despre
modalitatea de acordare a stimulentului educational, prin intermediul tuturor angajaţilor care sunt
implicaţi în activitatea de asistenţă socială, specifică instituţiei.
CAP.IV ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT
Art.14 Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte
criteriile de eligibilitate.
Art.15 Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate
în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie, pe bază de cerere şi
declaraţie pe propria răspundere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile
acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.
Actele necesare întocmirii dosarului sunt următoarele :
1. Adeverinţa care sa ateste faptul ca minorul este inscris la gradinita;
2. Buletin de identitate pentru fiecare membru al familiei peste 14 ani, în original si copie;
3. Certificate de nastere pentru copii minori din familie, în original si copie;
4. Certificatul de casatorie, în original si copie;
5. Sentinta de divort si/sau stabilire a pensiei de intretinere ptr minori, dacă este cazul
6.

Sentinta de plasament / încredinţare, in original si copie xerox, daca este cazul

7. Livretul de familie, in original si copie;
8. Dovezi ale veniturilor (adeverinta salariu, cupon/extras cont de pensie, de somaj, de
plasament, alocatie de sustinere, ajutor social, etc);
9. Declaraţie notarială din care să rezulte modul de gospodărire (gospodărire separată a două
familii care locuiesc în acelaşi imobil);
10. Alte acte de la caz la caz ( respectiv certificat de incadrare in grad de handicap, etc.)
Art.16 Cererea şideclaraţia pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare prevăzute la
art.15, se depun de către reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, la sediul
Serviciului Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş.
Art.17 La solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al
copilului va fi instruit cu privire la obligaţiile pe care le are in calitate de beneficiar al stimulentului
educaţional si de a nu vinde sau folosi tichetele sociale pentru gradiniţă doar cu scopul de a achizitiona
produse alimentare, de igienă, produse de îmbrăcăminte si /sau rechizite, etc (prin semnarea înscrisului
numit anexa 1 la prezentul regulament).
Art.18 În termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii, personalul din cadrul
Serviciului Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş va efectua verificarea datelor şi informaţiilor
cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare, întocmind ancheta socială la domiciliul
solicitantului.
Art. 19 În vederea efectuării verificării în teren, se utilizează formularul de anchetă socială
prevăzut în Anexa 2 la prezentul regulament.
Art. 20 Ancheta socială constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu
aprobarea sau respingerea acordării dreptului.
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Art.21 În situaţia în care titularul cererii, sau oricare din membrii familiei acestuia, refuză să
furnizeze informaţiile necesare pentru completarea anchetei sociale se consideră că nu îndeplinesc
condiţiile de acordare a stimulentului.
Art.22 Răspunderea asupra datelor şi informaţiilor înscrise în ancheta socială revine
persoanelor care au efectuat verificarea în teren şi au semnat formularul şi declaranţilor titulari ai
cererii de acordare a stimulentelor .
Art.23 In cazul beneficiarilor de ajutor social acordarea dreptului se face în baza cererii si
declaraţiei pe propria răspundere însoţită de dovada înscrierii la grădiniţă.
Art.24 Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a
primarului în termen de maxim 5 zile de la finalizarea verificării.
Art.25 Până la data de 3 a fiecărei luni, SPAS Ocna Mureş transmite instituţiilor şcolare
situaţia cu beneficiarii cărora li s-a stabilit dreptul la tichete sociale.
Art.26 Instituţiile şcolare vor transmite SPAS Ocna Mureş situaţia absenţelor conform anexei
2 din Hotărârea nr. 15/2016 până la data de 5 a fiecărei luni.
Art.27 Situaţia centralizatoare va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul
numeric personal al copilului şi al reprezentantului acestuia, precum şi numărul de absenţe
înregistrate.(conform anexei 2 din Hotărârea nr. 15/2016 privind normele de aplicare a legii)
Art. 28 În urma analizării dacă este cazul, a absenţelor prevăzute în situaţia transmisă de către
unităţile de învăţământ preşcolar, Serviciul Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş, propune justificat
aprobarea de către primar a cazurilor excepţionale, în care copiii care au lipsit mai mult de 50% din
zilele de grădiniţă în luna monitorizată, din motive medicale, pot beneficia de tichet social.
Art. 29 În funcţie de situaţia transmisa de unităţile şcolare, Primarul va emite dispoziţii de
suspendare a dreptului la stimulent educaţional pentru perioada in care preşcolarii nu îndeplinesc
condiţiile de frecvenţă stabilite de lege sau de încetare a suspendării dreptului la stimulent educaţional
si va întocmi prin SPAS până la data de 10 a fiecărei luni, situaţia analitică prevăzută în anexa nr.4
din Hotărârea nr. 15/2016 în baza căreia se vor distribui tichetele sociale.
Art.30 Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente
educaţionale se face de către SPAS, în baza dispoziţiei primarului, până la data de 15 a lunii în curs,
pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ preşcolar cu sau fără
personalitate juridică de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, în baza situaţiei analitice transmisa
de Serviciul Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş, cu completările aferente distribuirii. După
distribuire, un exemplar al situaţiei analitice de distribuire tichete sociale se va transmitede către SPAS
spre informare AJPIS Alba până în data de 25 a fiecărei luni.
Art. 31 Modificările intervenite in componenţa sau veniturile familiei beneficiarilor
comunicate SPAS în cursul lunii, se vor verifica până la data de 27 a fiecărei luni, urmând ca primarul
sa emită dispoziţii de modificare, încetare a dreptului la stimulent educaţional sau recuperarea
tichetelor sociale (in natura sau contravaloarea lor) începând cu luna următoare celei in care se
comunica sau se constată următoarele: modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost
acordat iniţial dreptul, vârsta preşcolarilor - minim 3 ani – maxim 6 ani, depăsirea venitului de 284
lei/membru de familie.
Art. 32 Valoarea nominală lunară a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul
social de referinţă şi este de 0,1 ISR, respectiv 50 lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă,
beneficiar al stimulentului educaţional.
Art.33 În vederea desfăşurării activităţii prevăzută de prezentul Regulament, se va utiliza şi
respecta modelul de anexe prevăzut în HG 15/2016 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.
CAP.V DISPOZIŢII FINALE
Art.34 Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile Legii 248/2015 şi a HG. 15/2016
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
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procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă şi a Ordinului nr. 125/2016 privind
aprobarea procedurii de emitere si a modelului tichetului social pentru gradinită.
Ocna Mureş, 25 februarie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

ŞEF SPAS,
POPA ILEANA LAVINIA
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Anexa nr. 1 la REGULAMENT UL
DE ACORDARE A STIMULENTULUI EDUCAŢIONAL PENTRU COPIII DIN GRADINIŢE CARE
PROVIN DIN FAMILII DEFAVORIZATE

INSTRUIRE PRIVIND OBLIGATIILE PERSOANELOR BENEFICIARE DE STIMULENT
EDUCATIONALconform Legii nr. 248 /2015 si H.G. nr. 15 / 2016 privind stimularea
participării in învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

1.
2.

3.
4.
5.
6.

TITULARUL STIMULENTULUI EDUCATIONAL:
Are obligatia sa anunte orice modificare in componenţa familiei sau în veniturile acesteia in
termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia;
Poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru
achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite, exclusiv de
la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea
emitentă are incheiate contracte de servicii specific sectorului de tichete sociale;
Nu poate solicita si/sau primi rest de bani la tichetul social pentru gradinita, in cazul in care
suma corespunzatoare produselor solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului;
Nu poate comercializa tichetul social pentru grădiniţă in schimbul unor sume de bani şi/ori
altor bunuri şi/ori servicii;
Nu poate utiliza tichetul social pentru gradiniţă in magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel
care nu vând produse alimentare, de igiena, de imbracaminte, si/sau rechizite si nu au afisate la
intrare autocolante speciale ale unităţii emitente;
Nu poate utiliza tichetul social pentru achiziţionarea altor produse decat alimentare, de igienă,
de îmbrăcăminte şi/sau rechizite;
Am luat la cunostință faptulcă :

7. Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionata de frecvenţa regulată la gradiniţă a
copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational. Prin frecvenţa regulată se
înţelege prezenţa zilnică a copilului la gradiniţăa in luna monitorizată, cu excepţia absenţelor
motivate.
8. Se consideră absenţe motivate ce nu afecteaza acordarea tichetelor sociale, urmatoarele cazuri,
cu conditia ca acesteasa nu depaseasca 50% din zilele de grădiniţă:
-Absenţe medicale motivate , numai daca parintii aduc scutiri medicale corespunzatoare
perioadelor in care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă (pana in data de 3 a lunii
urmatoare). In caz excepţional, o singura dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete
sociale si daca in luna monitorizată au lipsit maimult de 50% din zilele de gradiniţă, din
motive medicale.
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-Invoiri: Copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 zile peluna, cu conditia anuntarii
cadrelor didactice.
9. Tichetul social pentru gradinita are valabilitate in anul calendaristic in care a fost emis, cu
exceptia tichetului emis in perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat pana la
data de 31 decembrie a anului urmator.
Nerespectarea obligațiilor prevăzute anterior atrage după sine modificarea, suspendarea sau

încetarea dreptului la stimulentul educațional sau recuperarea tichetelor acordate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

ŞEF SPAS,
POPA ILEANA LAVINIA
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