ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 18
din 18 februarie 2016
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate –
Legea nr. 248/2015
Consiliul Local al Comunei Tureni s-a întrunit în şedinţa ordinară în data de 18.02.2016, la sediul Consiliului
Local al Comunei Tureni, în urma analizei propunerii doamnei Mănăilă Daniela Elena – primarul localităţii
Tureni, privind acordarea stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, în cadrul
programului de interes naţional, Fiecare Copil în Grădiniţă, conform Legii nr. 248/2015 şi în conformitate cu
prevederile:
HG 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
- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
- Legii nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovoarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legii asistenţei sociale 292/2011 cu modificările si completările ulterioare
- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si completările
ulterioare
- Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind finanţele publice locale şi a
Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1055 din 12.02.2016 al compartimentului de specialitate
precum şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I , II şi III din cadrul Consiliului local ;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea
-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta HOTĂRÂRE
ART. 1 – Se desemnează o persoană din cadrul Primăriei, departamentul de Asistenţă Socială: asistent social
cu responsabilităţi în implementarea Legii nr. 248/215;
ART. 2 – Persoana desemnată de Primarie pentru identificarea a beneficiarilor este doamna Rus Georgeta
asistent social cu responsabilităţi în implementarea Legii nr. 248/2015 din cadrul localităţii Tureni;
ART. 3 – Persoana desemnată din cadrul Primăriei identifică toţi copiii eligibili, cu vârsta între 2-6 ani, din
comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de naşteri - stare
civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocaţie de stat şi alte beneficii, precum şi prin
vizite din uşă în uşă;
ART. 4 – Primarul localităţii Tureni facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 şi a
normelor şi procedurilor de aplicare şi se implică în rezolvarea situaţiilor identificate;
ART. 5 – Primarul localitatii Tureni asigură aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri;
ART. 6 – Prezenta Hotărâre se comunică:
- primarului localităţii Tureni, directorului şcolii/grădiniţei, Institutiei Prefectului Cluj
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MOROVAN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată
, cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
11
Nr. consilieri prezenţi = 11
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

