
                                                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind stimularea particip ării în înv ăţământul preşcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vederere: 
 -Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ,  înregistrată 
sub nr. 914 din 17.02.2016; 
 -Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială, 
înregistrat sub nr.915 din 17.02.2016; 
 - art.4, alin.(2) din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării la 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 
 - art. 35 din H.G nr.15/2016 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; 
 - Ordinul M.E.C.S nr. 4496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -Legea nr. 272/ 2004, privind protecţia şi promovoarea drepturilor copilului, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare; 
 -Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016; 
 
 In temeiul art. 36, alin (6), lit. a) pct.1 şi 2 şi art.45 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 Art. 1   –  Se desemnează  doamna  DAVID ANA MARIA, având funcţia 
publică de inspector principal în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială ca 
persoană responsabilă pentru implementarea Legii nr. 248/215; 
 Art.2  -  Identificarea beneficiarilor de stimulent educaţional sub formă de 
tichete sociale pentru grădiniţă ( copii cu vârsta cuprinsă intre  3-6 ani) se face prin 
analiza datelor din următoarele evidenţe: 

� Registrul agricol, familii beneficiare de prestaţii sociale ( venit minim 
garantat, alocaţia de susţinere a familiei, alte beneficii) care se află în 
evidenţa primăriei; 

� Registrul de vaccinări care se află în evidenţa medicilor de familie; 
� Listele copiilor înscrişi la grădiniţă care se află în evidenţa  medicilor de 

familie; 
� Listele copiilor înscrişi la grădiniţă care se află în evidenţa unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 
� Registrul de naşteri –stare civilă; 
� Vizite din uşă în uşă; 

 
 Art.3  - Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluţionare 
a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă, potrivit anexei nr.1, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Nr.13 
Din 26.02.2016 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Vasile D. URSACHE 

 
 

                                                                            Contrasemnează,                                                                                                                     
                                                                                                     Secretar,                                            
                                                                                             Alina Iuliana FLO Ş 
 
 
 
 
 Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                              
   Prezenti :    15 
   Pentru   :    15                
   Împotriv ă: - 
   Abtineri :   -                                                                                            



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

            

                                                           Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 13 din 26.02.2016 

Modalit ăţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor 
identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădini ţă 

 
 
 
Cap. I.    Stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de 

stimulent educaţional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădini ţă 
 

Art.1.-  (1) Stimulentul educaţional se acordă sub formă de tichete sociale 
pentru grădiniţă prevăzut de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, iar de aceasta 
beneficiază copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau 
reşedinţa în comuna Vînători Neamţ, în vederea creşterii accesului la educaţie al 
acestora. 
     (2)  Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni 
români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare 
persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciului 
public de asistenţă socială de la nivelul comunei Vînători Neamţ. 
    (3) Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au 
cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 
      a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului 
Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare 
străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în  comuna 
Vînători Neamţ; 
      b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile 
legii, o formă de protecţie; 
      c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în comuna 
Vînători Neamţ, în condiţiile legii. 
     (4) Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă 
este utilizat exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege şi nu afectează 
distribuirea tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistenţă socială acordate în 
scopul sprijinirii categoriilor vulnerabile ale populaţiei. 
 



Art.2.- . (1) Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate 
din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. precum 
şi persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună 
cu aceasta, sau se află în una dintre următoarele situaţii: 
     a) este necăsătorită; 
     b) este văduvă; 
     c) este divorţată; 

  d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre 
judecătorească; 
     e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de 
zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea 
copiilor; 
       f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute 
la lit. a)-e); 

    g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament 
unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e); 
    (2) Se consideră familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai 
fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 
 
     Art.3.- . Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor 
sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii 
încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii pentru care persoana a fost desemnată 
pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cei aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă 
la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, 
inclusiv cei aflaţi în plasament la asistentul maternal profesionist. 
 
  Art.4.-  Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod 
regulat unităţile de învăţământ preşcolar (grădiniţele cu program normal, prelungit 
şi săptămânal, ce funcţionează ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor 
unităţi şcolare cu personalitate juridică, inclusiv grădiniţele speciale) şi care 
îndeplinesc următoarele cerinţe:  
 1)  să aibă o frecvenţă regulată sau prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în 
luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate, ce nu afectează acordarea 
tichetelor sociale, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de 
grădiniţă, după cum urmează: 
      a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri 
medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora 
la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de 



tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de 
grădiniţă, din motive medicale; 
      b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe 
lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice. 
 

Art.5.-  (1) Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care 
beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe 
propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, 
veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. 
    (2) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile 
organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-
iunie. 
    (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se 
întocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, 
stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria comunei Vînători Neamţ. 
    (4) Pentru cetăţenii altor state, străini sau apatrizi, cererea şi declaraţia pe 
propria răspundere prevăzute la alin. (1) se înregistrează la Primăria comunei 
Vînători Neamţ cu condiţia ca domiciliul sau reşedinţa familei/persoanei  singure 
să fie în raza administrativ- teritorială, iar cererea de acordare a stimulentului va fi 
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat stimulentul de la alte 
primării. 
    (5) În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social 
conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei 
conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă 
reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, 
însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă 

(6) Formularul "Cerere - declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea 
stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă)" este pus la dispoziţie 
familiilor defavorizate, care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Vînători Neamţ. 
     (7) Cererea de participare în program poate fi făcută în termen de 30 de zile 
de la înscrierea copilului la grădiniţă, iar stimulentul se acordă din prima lună în 
care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din legea nr. 
248/2015, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege. 
    

 Art.6.-. Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de 
reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie. 
    (2) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este 
evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în 



copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, 
următoarele documente: 
    a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate; 
    b) certificatul de căsătorie; 
    c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; 
    d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; 
    e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de 
judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de 
instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; 
    f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată 
dispărut/dispărută; 
    g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe 
o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi 
nu participă la întreţinerea copiilor; 
    h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. 
 

Cap. II  Modalit ăţii de soluţionare a situaţiilor identificate  
 
  Art.7.- (1) Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe 
orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de 
maximum 15 zile de la producerea acesteia. 
    (2) În cazul în care se solicită în scris schimbarea titularului, aceasta se face prin 
dispoziţie scrisă a primarului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării, şi 
se comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular şi, după caz, 
vechiului titular, precum şi unităţii de învăţământ preşcolar la care este înscris 
copilul. 
    (3) Pentru stabilirea noului titular, solicitarea scrisă este însoţită de documentul 
doveditor care atestă calitatea acestuia de reprezentant al familiei, respectiv 
reprezentant legal al copilului, precum şi, după caz, de documentele doveditoare 
care să ateste menţinerea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege. 
    (4) Emiterea dispoziţiei se face după verificarea îndeplinirii criteriilor de 
eligibilitate,  
 
    Art.8.-  (1) Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în 
documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi prelucrarea 
datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data 
înregistrării acestora, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului. 



    (2) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund.de realitatea şi 
legalitatea operaţiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent. 
 
   Art.9.- (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin 
dispoziţie scrisă a primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea 
verificării.  
    (2) Dispoziţia primarului va conţine cel puţin următoarele elemente: 
    a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular; 
    b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv 
copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul educaţional; 
    c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau de corespondenţă a titularului; 
    d) suma acordată cu titlu de stimulent educaţional şi numărul de copii pentru 
care se acordă; 
    e) anul şcolar pe perioada căruia se acordă stimulentul educaţional; 
    f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 
    (3) Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziţiei se 
stabileşte de către primar. 
 

Art.10.- (1) Stimulentul se asigură lunar de către unitatea administrativ-
teritorială şi se distribuie de către acestea. 
    (2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând 
stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului emise, până la data 
de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate 
unităţile de învăţământ preşcolar cu sau fără personalitate juridică, de pe raza 
comunei Vînători Neamţ. 
     
    Art.11.- (1) Pentru copiii din comuna Vînători Neamţ de vârstă preşcolară 
din familiile care beneficiază de stimulent, unităţile de învăţământ preşcolar au 
obligaţia de a transmite primăriei comunei Vînători Neamţ, până la data de 5 a 
lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei înregistrate în 
luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de 
învăţământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.din  norme. 
    (2) Situaţia va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric 
personal ale copilului şi ale reprezentantului acestuia, precum şi numărul de 
absenţe înregistrate. 
    

Art.12.- (1) Notarea prezenţei de către profesori se face conform unei 
proceduri care se transmite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice către unităţile de învăţământ. 



    (2) Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei 
este realizată conform procedurii. Verificarea prezenţei se realizează inopinat de 
către conducătorul unităţii de învăţământ şi secretarul comunei sau asistentul 
social, fiecare cel puţin o dată pe lună iar reprezentanţii inspectoratului şcolar 
judeţean, pot realiza lunar vizite neanunţate, prin sondaj, în grădiniţele din comuna 
Vînători Neamţ. 
    (3) Personalul desemnat din cadrul compartimentului de asistenţă socială 
analizează situaţia absenţelor transmisă lunar de conducătorul unităţii de 
învăţământ şi face propuneri justificate primarului privind aprobarea cazurilor 
excepţionale. 
    (4) Pentru toate absenţele medicale, părintele este obligat să prezinte certificatul 
medical sau scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a 
lunii următoare. 
     
  Art.13.- (1) În situaţia în care în urma comunicării se constată schimbări ce 
conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul  comunei emite dispoziţie de 
încetare a dreptului şi/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, după 
caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. 
    (2) Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniţă necuvenite nu 
este posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la 
titular, în condiţiile legii, pe baza dispoziţiei emise de primar. Tichetele sociale 
pentru grădiniţă necuvenite şi neutilizate, respectiv sumele reprezentând 
contravaloarea acestora, după caz, se restituie/achită de către titular, în termen de 
maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziţiei. 
  
    Art.14.-. Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, comuna 
Vînători Neamţ  va  întocmei o listă cu datele de identificare ale acestora, pe care o 
transmit pe suport electronic agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, 
până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare. 
     
     Art.15.- (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în 
care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru 
care a fost acordat iniţial dreptul. 
    (2) Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu 
îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege. 
    (3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile 
prevăzute la art. 2 din lege. 
    (4) Pentru persoanele fără adăpost modalitatea de comunicare a dispoziţiei se 
stabileşte de către primar. 
     



Art.16.-. (1) Cererile  însoţite de documentele justificative, se depun de 
reprezentantul familiei la primăria comunei Vînători Neamţ, până la data de 20 
decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, 
însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016. 
    (2) Cererile depuse după termenele prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în 
considerare. Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv 
reprezentantul legal al copilului depune o nouă cerere pentru anul şcolar următor, 
cu încadrarea în termenele reglementate. 
    (3) Cererile sunt verificate de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei 
sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi centralizate în vederea 
stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza comunei Vînători Neamţ. Datele 
se comunică şi unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi preşcolarii. 
 

Art.17.-  Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă 
revine persoanei împuternicite, respectiv operatorilor economici cu care unitatea 
emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, 
potrivit prevederilor legii.     

 
 Art.18.- Prezentele Modalitatii de identificare a beneficiarilor, de 
solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale 
pentru  grădiniţă se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 
15/19.01.2016 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


