
                                                                      R O M A N I A 

                                                                  JUDETUL GIURGIU 

                                                     PRIMARIA COMUNEI BUTURUGENI 

 

                                                                   D I S P O Z I T I E 

privind acordarea dreptului la stimulentul educational,sub forma de tichete sociale,copiilor din 

invatamantul prescolar provenind din familii defavorizate. 

 

 

Primarul comunei Buturugeni: 

Avand in vedere urmatoarele: 

-cererile-declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational(tichet social 

pentru gradinita) nr.3-4  /2020 precum si documentele doveditoare depuse de solicitanti, 

-referatul compartimentului de asistenta sociala nr.4720  din data de 30.09.2020 din care rezulta 

indeplinirea criteriilor de eligibilitate, 

-prevederile art.2,art.3 din  Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.1,art.2, si art.7,art.13,art.14 din Anexa la HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul 

prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale 

pentru gradinita,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-hotararea consiliului local nr.16 din 07.03.2016 prin care s-a aprobat modalitatea de identificare a 

beneficiarilor,precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a 

tichetelor sociale pentru gradinita; 

In temeiul art.196,aliniatul 1,litera a, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

                                                                      D I S P U N : 

 

Art.1- incepand cu data de 01.11.2020 se acorda dreptul la stimulentul educational,sub forma de tichete 

sociale,titularilor cuprinsi in anexa l,care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2-Stimulentul educational se acorda pentru anul scolar 2020-2021 

Art.3-Suma acordata cu titlu de stimulent educational,sub forma de tichete sociale, este de 50 

lei/luna/copil iar incepand cu 01.01.2021 este de 100 lei. 



Art.4-Distribuirea stimulentelor educationale sub forma de tichete sociale,se face pana la data de l5 a 

luni in curs,pentru perioada anterioara,la sediul Primariei Buturugeni. 

Art.5-Titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia  sa anunte orice modificare in component 

familiei sau in veniturile acesteia in termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 

Art.6-(1)Prezenta dispozitie va fi comunicata titularului si poate fi contestata in termen de 3o zile de la 

comunicare,la autoritatea publica emitenta. 

          (2) In cazul in care persoana in cauza este nemultumita de modul de solutionare a 

contestatiei,dispozitia poate fi atacata la Tribunalul Giurgiu-Sectia de Contencios Administrativ si 

Fiscal,in conditiile si termenele prevazute de Legea Contenciosului administrativ  nr.554/2004,cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Art.8-Compartimentul asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Buturugeni va 

duce la indeplinire prevederile prezentei dispoizitii iar secretarul o va comunica Institutiei Prefectului-

judetul Giurgiu. 

 

 

                                PRIMAR,                                                                                         SECRETAR, 

                           Preda Dumitru                                                                                   Stan Dumitru 

 

 

 

Buturugeni 
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