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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                          HOTARÂREA NR. 33 
                                                               DIN   31.03.2016 
 
PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR DE 
TICHETE SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR.248/2015 PRIVIND STIMULAREA PARTICIPĂRII 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR A COPIILOR    DIN FAMILII DEFAVORIZATE,A 
MODALITĂȚILOR DE SOLUȚIONARE A SITUAȚIILOR IDENTIFICATE,     PRECUM ȘI 
PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ 
 
 
Consiliul Local al ora ului Pecica, întrunit în edința ordinară din data de 31.03.2016. 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului ora ului Pecica, domnul Antal Petru, 
-Raportul nr. 3829/12.02.2016 al doamnei tefănuță Monica, ef Serviciul Public de Asistență Socială 
U.A.T.Pecica, prin care propune aprobarea modalității de identificare, soluționare pentru acordarea 
tichetelor sociale conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul pre colar a 
copiilor din familii defavorizate, 

-Prevederile art.23 i art.35 din H.G.nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a   
prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul pre colar a copiilor 
proveniți din familii defavorizate i a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, 
-Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția i promovarea drepturilor copilului,republicată, 
-Prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, 
-Prevederile Legii nr.277/2010 privind alocația de susținerea familiei,republicată, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 

-Votul pentru a 15 consilieri din cei 17  în funcție, fiind prezenți  15 consilieri, 

 

    În temeiul art.45, pct.1 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, 
 

                                                                   HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1. Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii             

nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul pre colar a copiilor din familii defavorizate, 
conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se  aprobă  modalitatea de soluționare a situațiilor identificate i procedura de acordare a 
tichetelor sociale, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin doamna tefănuță Monica, ef           
Serviciu Public de Asistență Socială U.A.T.Pecica i se comunică cu: 
           -Instituția Prefectului-Serviciul Juridic i Contencios Administrativ- Compartiment Juridic, 

           -Doamna tefănuță Monica, ef Serviciu Public de Asistență Socială U.A.T.Pecica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR, 
          DEDIU SIMONA                                                                       MOŢ ADELA 

 


