ROMÂNIA
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E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com

DISPOZIŢIE
privind încetarea acordării stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru
grădiniţă
Râjnoveanu Nicolae,primarul comunei Roseţi,
Având în vedere:
-Referatul nr.381/16.01.2020, întocmit de către d-na Culea Mariana- consilier la
compartimentului Autoritate Tutelară, prin care solicită emiterea dispoziţiei de încetare a
dreptului la stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru gradiniță beneficiarului
Nicolae Andreea-Ștefania cu reprezentant legal Nicolae Mîndruța, motivat de faptul că, nu mai
îndeplineste cumulativ condițiile de acordare prevăzute de lege, respectiv realizează venituri ce
depășesc cuantumul prevăzut de lege;
-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 modificările ulterioare;
-Prevederile art.18, art. 20 alin.(3) din 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 ;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Art.1. Începând cu data de 1 Februarie 2020, încetează acordarea stimulentului
educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă conform Legii nr. 248/2015,
titularului de dosar Nicolae Mîndruța, CNP....................., reprezentant legal al minorei Nicolae
Andreea-Ștefania,beneficiar de stimulent educațional, motivat de faptul că familia realizează
venituri ce depășesc cuantumul pe membru de familie prevăzut de lege .
Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată de catre titularul dosarului, potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.3. Comunicarea prevederilor prezentei dispoziții către titularul dosarului, se va
realiza de către d-na Culea Mariana, consilier la compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
-Prezenta va fi comunicată autorităţilor interesate conform Legii, prin grija
secretarului general al comunei Roseţi.

PRIMAR,
Nicolae RÂJNOVEANU
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Contrasemnează,
Secretar general
Lavinia TĂNASE

