ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA APOLDU DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. L7l2OL6

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educalional
acordat sub forma tichetelor sociale copiilor care provin din familii
defavorizate din comuna Apoldu de Jos, de solulionare a situaliilor identificatre
gi procedura de acordare a tichetelor pentru gridini!5
Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos, intrunit in gedin!5 ordinarb publicd la
data de 25 februarie 2016,
Avand in vedere referatul nr, 35/23.02.2016 intocmit de secretarul comunei Apoldu
de Jos, expunerea de motive a primarului comunei Apoldu de Jos nr. 36123.02,2016 si
avizul comisiei sociale - pentru invdtbm6nt, sbn5tate, culturS, culte, proteclie socialii,
activitSji sportive gi agrement,
In conformitate cu prevederile:
aft, 4 alin (2) din Legea nr.24812015 privind stimularea participirii in invilSmAntr.rl
pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru gr5dinitS;
prevederile aft, 35 din H,G, nr. 1512016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicae a Legii nr, 24812015 privind stimularea pafticipbrii in invSldmdntr.rl
pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate gi a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru grbdinitd;
prevederile Legii nr.27212004 privind protectia gi promovarea drepturilor copilului,
republicatS, mdificati gi completatd;
prevederile art, 27 alin. (6) din Legea nr. tl2}It a educaliei nalionale, modificatd
gi completati;
prevederile aft, 9 alin. (2) Si (5) din Legea nr, 29212071 a asistenlei sociale,
modificatd gi completatS;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 2, arL 45 alin (1t)
gi art, 115 alin 1 lit b) din Legea nr, 21512001 privind administralia publicd localli,
republicatS, cu modificdrile gi completbrile ulterioare,

-

-

HorAnAgrE:
Aft. 1: Se aprobb modalitatea de

identificare a beneficiarilor de stimulent
educalional acordat sub forma de tichete sociale pentru grddinild, pentru copii cu vdrste
cuprinse intre 3 9i 6 ani, care frecventeazb unitSlile de inv5gdmAnt pregcolar gi provin din
familii defavorizate, domiciliate pe raza comunei Apoldu de Jos gi modalitatea de
solutionare a situatiilor identificate, conform anexei nr. 1 care face parte integranti din
prezenta hotdrdre.
Art. 2: Se aprobd procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gridinifii,
conform anexei 2 care face parte integrantb din prezenta hotirdre,

Art' 3: cu

ducerea

la

indeplinire

a

prezentei hot5rdri

se

Comparimentul de asistenld socialS din cadrul aparatului de specialitate
comunei Apoldu de Jos 9i primarul comunei Apoldu de Jos

insircineazd

al primarului

Apoldu de Jos, 25,02,2016
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Anexa nr, 1 la HCL nr. 17/2016

MODALITATILE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR DE STIMULENT
EDUCATI9NAL
ACORDAT suB FoRMA oe lcuETE socIALE copIILoR cARE pRovrN
DrN FAMrLrr
DEFAVORIZATE DIN COMUNA APOLDU DE JOS

Av6nd in vedere cb pe raza comunei Apoldu de Jos existd familii defavorizate
sociill
care au spre cregtere gi ingrijire copii cu v6rste cuprinse intre 3 gi 6 ani gi care
din motive
financiare prezintd riscul de a nu reugi sb asigure cele necesare copiilor privind
accesul la
educalie in grSdini!e, este necesarS desemnarea asistentului social din cadrul pimdriei
comunei Apold de Jos in vederea identificSrii potenlialilor beneficiari.
Persoana desemnatd urmeazd sd identifice toli copiii eligibili cu v6rste
cuprinse
intreintre 3 9i 6 ani cu domiciliul peraza comunei Rpoidu deJos-prin corelarea listelor
de
copii aflati in evidenta beneficiarilor de venit minim garanat, a beneficiarilor de
ajut.r
pentru incdlzirea locuinlei sau a altor cazuri identifilate de persoana
desemnatd, cu
ocazia efectudrii de anchete sociale in scopul acorddrii altor servicii sociale,
beneficiaril.r
de alocatii pentru suslinerea familiei, cu listele transmise de grddinilele de pe raza
comunei. se va proceda 9i la afigarea de materiale informative,
Stimulentele educationale se acordd copiilor din familii defavorizate din comuna
Apoldu de Jos in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ urmdtoarele criterii:
a) Virsta minim5 a copilului este de 3 ani implinitd oric6nd pe parcursul anului gcolarr
curent - copiii pot fi inscrigi la grddini!5 inainte sd implineascb 3 ani, dacd
spjgirl o
permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc trei ani;

b) Vdrsta maximd a copilului este de 6 ani implinili dupb data de 1 septembrie a
anului gcolar curent, in conformitate cu prevederile Legii educaliei nr, Il20t!,
ctg
modificbrile 9i completirile ulterioare, gi ale metodologiei de inscriere i'

inbtEmdntul primar;
c) Venitul lunar pe membru de familie este de pdnd la doud ori nivelul venitului mininr
garantat pentru o persoand singurS, previzut de Legea nr. 4161200l privinrl
venitul minim garantat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
stimulentele educationare se acordd sub forma tichetelor sociale gi sunt
utilizate entru achizitionarea produselor alimentare, de igienb, a produselor dr:
imbrdcdminte gi/sau a rechizitelor.
Dreptul la stimulant se accordb numai familiilor care au domiciliul pe razil
comunei Apoldu de Jos, incep6nd cu luna in care beneficiarul indeplinegte
criteriil:
de eligibilitate, pe bazb de cerere 9i declaralie pe propria r5spundere,'insolite de
actele doveditoare privind componenla famiLiei, veniturile acesteia gi frecventarea
activitdJilor organizate de grbdinilb,
In cazul persoanelor fird adbpost, cererea de acordare a stimulentului st:
inregistreazi la sediul Primdriei comunei Apoldu de Jos doar daci familia locuiegte,
in fapt, pe raza comunei Apoldu de Jos, iai cererea va fi insoliti de o Oeciaragie pe
propria r5spundere cb nu a solicitat stimulentul de la alte prim|rii,
dup5 caz.
Beneficiaz5 de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din
so!,
sotie 9i copiii aflati in intrelinerea acestora, care locuiesc impreun5,
Beneficiaz5 de stimulent copiii din familiile defavorizate formate
din
persoana singuri 9i copiii aflali in intrelinerea acesteia gi
care locuiesc impreuna cu

^

aceasta.

Prin persoand singurb
urmbtoarele situatii:
a) Este necdsdtoritd;

b)

c)
d)
e)

_
f)

se inlelege persoana care se afl!

in una din

Este viduv5;
Este divortati;
Are sotul/solia declarat dispbrut prin hot516re judecbtoreascb;
Are sotul/sotia arestat preventiv pe o perioadi mai mare de 30 zile sau executd
o pedeapsi privativi de libertate gi nu particip5 la intrelinerea copiilor;
Nu a implinit v6rsta de 18 ani gi se aflS ?n una dintre situaliile prevlzute mili
SUS;

g) A fost numitd tutore sau i s-au incredinlat conform prevederilor aft, 105 alin, 9
din Legea nr. 27212004 privind proteclia 9i promovarea drepturilor copilului,
republicatS, modificati gi completatS, sau i s-au dat in plasament unul sau mai
multi copii gi se ald intr-una dintre situaliile prevdzute mai sus.
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Anexa

nr 2la

HCL nr, t7l2OL6

PROCEDUM DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU CNAOTruTA

Stimulentul se acordd lunar, pe perioada participirii copilului la activitSlile
organizate in cadrul unit5lilor din invSlSmAntul prescolar, in perioada septembrie - iunie
aferent anului scolar de invdtdmdnt,
Cererea si declaratia pe propria rispundere se intocmesc de reprezentantul
familliei, respective reprezentantul legal al copilului, stabilite in conditiile legii si se
inregistreazb la Prim5ria comunei Apoldu de Jos.
Cererea declaralie pe propria rbspundere pentru acordarea stimulentultii
educational seintocmegte conform modelului din Anexa nr. l din H.G, nr, t5l2OI6 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 24812015 privind
stimularea participbrii in invitdmSntul prescolar
copiilor provenind din familii
defavorizate si a procedurii de acordare a ticehtelor sociale pentru grddinitS.
in situtia in care familia defavorizatd este beneficiari de ajutor social conforrn

a

prevederilor Legii nr. 4161200I privind venitul minim garantat, cu modificdrile si
completbrile ulterioare, sau de alocatie pentru sustinerea familiei conform prevederilcir
Legii nr' 27712010 privind alocalia pentru sustinerea familiei, republicatS, cu modificdrile
9i completbrile ulterioare, stimulentul se acordd reprezentantului familiei doar pe bazd de
cerere si declaratie pe propria rbspundere insotite de dovada inscrierii la grbdinitd si o
adeverintd din care sd rezulte calitatea de beneficiar.
Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridicd fatd de reprezentantul
legal se dovedesc cu livretul de familie sau in oricare alt fel prevdzut de lege,
In cazul in care nu este eliberat livretul de familie sau situatia iamiliei nu est,e

evidentiatb in livretul de familie, reprezentantul familiei prezintS, dupb caz, in copie
ceftificat5 sau autentificatd pentru conformitate cu originalul urm5toarele documente:
a) ceftificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor defavorizate;
b) ceftificatul de cdsitorie;
c) hotdr6rea judecbtoreascd de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
d) hotdr6rea judec5toreascd de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
e) dispozitia conduc5torului direcliei generale de asistenti socia15 si protectia copilului
sau hotbrArea comisiei pentru protectia copilului ori a instanlei de judecatS saur,
dupS caz, pentru m5sura plasamentului;
hotd16rea judecbtoreascb prin care sotul/sotia este declarat/declaratii
dispdrut/dispbrutd;
g) hotirdrea judec5toreascd prin care sotulisotia este arestat/arestatb preventiv pe o
perioadd mai mare de 30 zile sau executd o pedeapsS privativa de liberuate si nu
pafticipd la intretinerea copiilor;
h) hotbrAre de delegare a autoritbtii pdrintegti in conditiile prevederilor art, 105 alin, 1l
din Legea nr. 27212004 privind protectia 9i promovarea drepturilor copilulul,
republicat6, modificatd si completati;
dupb caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerarr:
toate veniturile impozabile si neimpozabile previzute de Legea nr. 227l2OIl5

f)

i)

privind Codul fiscal, cu modificirile
9i complet5rile ulterioare, inclusiv
cele rezultate
-p;rinti
din obligatiite tegate de intrelinere fa;d be .opii
rala
oe
pe care
9i7ruu

membrii acesteia le-au realizat

in luna anterioarE solicitirli stimulentulr.ri

educational.

Acordarea stimulentelor educationale este conditionatd de frecventa
regulatS la grbdinitd a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educationial
previzut de lege.
Acordarea, modificarea, suspendarea si incetarea dreptului la stimulent
educalional se face prin dispozilia scrisi a primarului,
Responsabilitatea gestiondrii tichetelor sociale pentru grddinitd revine
persoanelor imputernicite prin dispozitie scrisb de primarul comunei Apoldu de Jos.
Distribuirea lunari a tichetelor sociale pentru grddinitd reprezentAnd
stimulente educationale se face la sediul Primbriei comunei Apoldu de Jos, in baz,a
dispozitiei primarului, pentru toti beneficiarii din toate unitdtile de invdtbmAnt
pregcolar cu sau firb personalitate juridicS, de pe raza comunei Apoldu de Jos,
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