HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE
25 FEBRUARIE 2016
HOTĂRÂREA NR. 34
privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor și de soluționare a
situațiilor identificate în ceea ce privește acordarea stimulentului educațional
pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de
25 februarie 2016;
Examinând Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor și
de soluționare a situațiilor identificate în ceea ce privește acordarea stimulentului educațional pentru
copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub
nr. 3512/18.02.2016 şi Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr.
5136/18.02.2016;
Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tulcea;
Având în vedere prevederile: art. 1 alin. (1) şi alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) - (4) şi art. 6 din
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, ale 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 și ale art. 9 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) şi (6) şi art.115 alin. (1) lit.
b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor și de soluționare a situațiilor
identificate în ceea ce privește acordarea stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care
provin din familii defavorizate, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Acordarea stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care provin din familii
defavorizate se va realiza de către Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială Tulcea.
Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, autorităţilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
AMPLEEV Andrian

ANEXA nr. 1
la Proiect H.C.L. nr. 34/25.02.2016

Modalitatea de identificare a beneficiarilor și de soluționarea a
situațiilor identificate privind acordarea stimulentului educaţional
pentru copiii din gradiniţe care provin din familii defavorizate

CAP. I DISPOZIÞII GENERALE
Art. 1 În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate
şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete
sociale.
Art. 2 Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit
prevederilor art. 9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.
Art. 3 Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie.
Art. 4 Activitatea de acordare a stimulentului educaþional pentru copiii din grădiniţe care provin
din familii defavorizare, se va implementa de către Direcţia de Asistență și Protecție Socială Tulcea
Art. 5 Persoanele desemnate în desfășurarea activității de acordare a tichetelor sociale, precum și
responsabilitățile acestora vor fi stabilite prin decizie de către Directorul Direcţiei de Asistență și
Protecție Socială Tulcea.
Art. 6 În desfãºurarea activitãþii se vor utiliza proceduri de lucru proprii, stabilite în conformitate
cu Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, HG 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.
Art. 7 Procedurile de lucru elaborate, vor fi aprobate de către Directorul Direcţiei de Asistență și
Protecție Socială Tulcea, în max.60 zile de la aprobarea modalității de identificare și de soluționare a
situațiilor identificate.

CAP.II BENEFICIARI
Art. 8 Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru
grădiniţă, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România,
în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.

Art. 9 Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu
sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în
evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care
trăiesc.
Art. 10 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, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în
România, în condiţiile legislaţiei române;
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 România, în condiţiile legii.
Art. 11 Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Art. 12 Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă se acordă copiilor cu
vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani provenind din familii defavorizate şi al căror venit lunar pe membru de
familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură,
prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAP. III IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR
Art. 13 Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat
unităţile de învăţământ preşcolar.
Art. 14 Identificarea beneficiarilor se realizează prin cel puţin una din următoarele situaţii:
-

Solicitare directă din partea familiei, reprezentantului legal al
copilului stabilit în condițiile legii;

-

Sesizare din partea cadrelor didactice ale unității școlare la
care este înscris copilul;

-

Sesizare din partea unei ale instituții publice sau private;

-

Semnalarea/sesizarea scrisă sau telefonică din partea oricărei
alte persoane care intră în contact cu un astfel de caz;

-

Autosesizare;
Informarea comunității și societății civile.

Art. 15 Direcţia de Asistență și Protecție Socială va oferi informaţii despre condițiile de acordare
a stimulentului educational, prin intermediul tuturor angajaţilor care sunt implicaţi în activitatea de
asistenţă socială, specifică instituţiei, prin postarea de informații privind acordarea stimulentului

educațional pe site-ul instituției, prin afișarea de informații într-un loc vizibil la sediul direcției din str.
Isaccei nr. 36 și prin Biroul Relații cu publicul.

Art. 16 Direcţia de Asistență și Protecție Socială va realiza la începutul fiecărui an şcolar sau
ori de câte ori se consideră necesar, informarea unităților de învățământ cu privire la modalitatea de
acordare a stimulentului educaţional, în baza unui protocol de colaborare încheiat între Direcţia de
Asistență și Protecție Socială şi Inspectoratul Şcolar Judeţean/unitatea de învăţământ preşcolar.
CAP. IV ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT
Art. 17 Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile
de eligibilitate.
Art. 18 Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în
cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie, pe bază de cerere şi
declaraţie pe propria răspundere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile
acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.
Art. 19 Cererea şi declaraţia pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare, se întocmesc de
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condițiile legii și se
înregistrează la primăria Municipiului Tulcea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
familia.
Art. 20 În cazul persoanelor fără adăpost, cererea de acordare a stimulentului se înregistrează la
primăria Municipiului Tulcea în a cărei rază teritorială trăieşte persoana fără adăpost, însoţită de o
declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat stimulentul de la alte primării.
Art. 21 Cererile însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la
primăria Municipiului Tulcea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, până la
data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic.
Art. 22 Direcţia de Asistență și Protecție Socială Tulcea va efectua verificarea datelor şi
informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare, prin întocmirea Anchetei sociale la
domiciliul solicitantului.
Art. 23 În vederea efectuării verificării în teren, se utilizează formularul de anchetă socială
prevăzut în Anexa 2 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Art. 24 Ancheta socială constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu
aprobarea sau respingerea acordării dreptului.
Art. 25 În situaţia în care titularul cererii, sau oricare din membrii familiei acestuia, refuză să
furnizeze informaţiile necesare pentru completarea anchetei sociale se consideră că nu îndeplinesc
condiţiile de acordare a stimulentului.

Art. 26 Răspunderea asupra datelor și informațiilor înscrise în ancheta socială revine persoanelor
care au efectuat verificarea în teren și au semnat ancheta socială.
Art. 27 În situaţia beneficiarilor 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.
Art. 28 Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului
în termen de maxim 5 zile de la finalizarea verificării conform art. 22 din prezenta anexă.
Art. 29 Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente
educaţionale se face de către Direcţia de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în baza dispoziţiei
primarului 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 unităţii administrativteritoriale.
Art. 30 Distribuirea tichetelor se face în baza situaţiei centralizatoare privind beneficiarii,
conform prezenţei înregistrate în luna anterioară, transmisă de către unităţile de învăţământ preşcolar
către Direcţia de Asistență și Protecție Socială, până la data de 5 a lunii în format electronic și letric,
semnată de conducătorul unității de învățământ.
Art. 31 Situaţia centralizatoare va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric
personal al copilului şi ale reprezentantului acestuia, precum şi numărul de absenţe înregistrate.
Art. 32 Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a
copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut în lege.
Art. 33 Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna
monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.
Art. 34 Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele
cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:
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. 35 În urma analizării dacă este cazul, a absenţelor prevăzute în situaţia transmisă de către
unităţile de învăţământ preşcolar, Direcţia de Asistență și Protecție Socială, propune justificat

aprobarea de către primar a cazurilor excepţionale, în care copiii care au lipsit mai mult de 50% din
zilele de grădiniţă în luna monitorizată, din motive medicale, pot beneficia de tichet social.
Art. 36 Valoarea nominalã lunarã a stimulentului educaţional se raporteazã la indicatorul social
de referinţã şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grãdiniţã, beneficiar al
stimulentului educaţional.
Art. 37 Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru
achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor.
Art. 38 Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice
ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.
Art. 39 În cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la art. 38 din prezenta anexă,
acordarea stimulentului educaţional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul
dreptului

CAP. V DISPOZIÞII FINALE
Art. 40 În vederea desfăşurării activităţii privind acordarea stimulentului educațional, se va utiliza
şi respecta modelul de anexe prevăzut în 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.
Art. 41 Prezenta anexã se completeazã cu dispoziţiile Legii nr. 248/2015 şi a 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.
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