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DISPOZIŢIE
privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru gradiniţă,
beneficiarilor Legii nr. 248/2015 din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi
Râjnoveanu Nicolae, Primarul comunei Roseţi, județul Călărași,
Având în vedere:
-Raportul nr.3452/13.04.2021, întocmit de către d-na Culea Mariana-consilier
compartiment Autoritate Tutelară, prin care solicită emiterea dispoziţiei de acordare a
stimulentului educaţional sub formă de tichete de grădiniță pentru un beneficiar începând cu luna
Aprilie a anului 2021 pentru anul școlar 2020-2021, conform Legii nr. 248/2015;
-Prevederile H.C.L. nr.5/29.02.2016 privind modalităţile de identificare a beneficiarilor,
de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru
gradiniţă, la nivelul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi;
-Prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar
a copiilor provenind din familii defavorizate cu modificarile ulterioare;
-Prevederile H.G. nr.15/25.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
-Cererea și declarația pe propria răspundere, înregistrată la nr.__din Registrul Special,
privind acordarea stimulentului educațional sub forma de tichete sociale pentru gradiniță în
condițiile Legii nr.248/2015;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI- emite următoarea dispoziţie:
Art.1.Începând cu data de 01.04.2021 se aprobă acordarea stimulentului educaţional sub
formă de tichet social pentru grădiniţă, minorului Răgălie Iulian-Alexandru în calitate de
beneficiar ale căror date sunt individualizate în anexa la prezenta dispoziţie.
Art.2.Titularul tichetului social pentru gradiniţă în persoana d-nei Răgălie Iuliana,
domciliată în comuna Roseți, strada Scurtă, nr. 13, are obligaţia să anunţe orice modificare în
componenţa familiei sau cu privire la veniturile acesteia în termen de maxim 15 zile de la data
intervenirii modificării.
Art.3.Distribuirea şi gestionarea tichetelor sociale pentru gradiniţă, se va efectua de către
d-na Culea Mariana, consilier la compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Roseţi.
Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.Comunicarea prevederilor prezentei dispoziţii se va face individual către
beneficiar de către d-na Culea Mariana.
-Prezenta va fi comunicată autorităţilor interesate conform legii, prin grija secretarului
general al comunei Roseţi și se va posta pe site-ul instituției -eticheta monitorul oficial local .
PRIMAR,
RÂJNOVEANU NICOLAE
Nr. 106
Emisă la Roseţi
Astăzi, 19.04.2021

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Roseți
Tănase Lavinia

