
 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

H O T A R A R E 

privind stabilirea unor masuri pentru identificarea beneficiarilor de 

stimulente educationale acordate potrivit Legii nr.248/2015  

si a procedurilor de acordare a acestora 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau 

Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului  inregistrata la nr.817 din 10.03.2016; 

- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 816 din 

10.03.2016; 

- prevederile art.4 alin. (2) din Legea nr.248/2015 privind stimularea 

participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate; 

In temeiul art.36 alin. (6) lit.” A” pct.3  si art.45 alin. 1 si art.115 

alin.(1)  lit.” B” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, modificata si completata, 

 

H O T A R A S T E : 

Art.1. Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau desemneaza pe d-

na Bumbu Simona Gica pentru implementarea Legii nr.248/2015. 

Art.2. Persoana desemnata va avea urmatoarele atributiuni: 

Art.2. Persoana desemnata va avea urmatoarele atributiuni: 

a)identificarea beneficiarilor stimulentelor educationale si anume a 

tuturor copiilor eligibili cu varsta intre 2 si 6 ani din comunitate, prin 

corelarea listelor de copii de la medicul de familie, registrele de nasteri 

din starea civila, registrele agricole, listele beneficiarilor de venit 

minim garantat, alocatie pentru sustinerea familiei, alocatie de stat si 

alte beneficii precum si prin vizite din usa in usa. 

b)primirea si inregistrarea cererilor si declaratiei pe propria 

raspunedere, instotite de acte doveditoare privind componenta familiei, 

veniturile acestora si a frecventei la activitatile organizate de gradinita, 

conlucrand cu reprezentantii unitatilor scolare. 

c)analizarea dosarului si stabilirea eligibilitatii in concordanta cu 

dispozitiile art.2 din Legea nr.248/2015 facand propuneri pentru 

emiterea dispozitiei de solutionare a cererilor in termen de 15 zile de la 

inregistrare. 



 

d) furnizarea informatiilor cerute de Administratia judeteana a 

finantelor publice referitoare la sumele estimate pentru a se asigura 

implementarea acestei legi in fiecare an, contractarea achizitionarii 

tichetelor  sociale si gestionarea acestora. 

e)  lunar pana la data de 1 ale lunii pentru luna anterioara va actualiza 

lista beneficiarilor de stimulente educationale, facand propuneri pentru 

eventualele suspendari, respectiv incetari de drepturi pentru emiterea 

de dispozitii asupra modului de solutionare a dosarelor aflate in 

evidenta. 

f)  transmite lunar infomatiile cerute de AJPIS, comunica individual 

dispozitii/extrase beneficiarilor prin care stabiliesc, modifica sau 

inceteaza drepturi de stimulente educationale. 

 

Art.3. Primarul comunei Pietroasele, prin intermediul compartimentului 

de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei.  

Art.4. Secretarul comunei Pietroasele va difuza prezenta hotarare 

autoritatilor si persoanelor interesate. 

                                                 Presedinte de sedinta, 

Balaceanu Liliana Daniela 

                                                                                       contrasemneaza                                                                                                        

                                                                                     secretar, 

Nr.26                                 Matache Aurelia  

Data:29.03.2016 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 12 voturi pentru, - voturi impotriva 

-  abtineri, 1  absenti. 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


