
ROMAN IA
.II]DETULNEAMT
CONSILI,'L LOCAL GIROV

HOTARARE
Nr. 21 din 24.03.2016

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimuientului educational
conform Legii nr. 24812015

Consiliul Local al comunei Giror,, judetul Neamt.
Y azand expunerea de motive, rapoftul de specialitate, avizele favorabile a1e

comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
Avand in vedere prevederile art. 4 alin.2 al Legii nr.24812015, privind

stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din f'amilii
defavorizate, respectiv aie art. 35 din Anexa Hotararii Guvernului Romaniei nr.
1512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii invocate mai
sus;

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 4, litera "a" si a1e art. 45 alin. 2, litera "a"
din Legea nr. 21512001 privind Administratia Publica Locala, repubiicata. cu

modifi carile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1 . Se aproba "Procedura privind modalitatea de identificare a

beneficiarilor stimulentului educational, confonn Legii nr. 24812015, la nivelul
comunei Girov din judetul Neamt, confofin anexei nr. I care face parte integranra
din prezenta.

Art. 2. Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei
hotarari.

Art. 3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotolarr
autoritatilor si persoanelor interesate.

Contrasemneaza,
S#retar,

ROCA ADRIANA

'iAprobat cu



Anexa l
la H.C.L.Girov n. 2712016

PROCEDU RA

privind modalitatea de identificare a bene.ficiarilor stimulentului educalional.
conform Legii 218i2015. de nivelul Comunei Giror din judeyul Neamy

in temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 24812015 privind stimularea participarii in
inve-tlmantul pregcolar a copiilor provenind din familii def'avorizate. stimulentele educalionaie se
acordl copiilor din familii defavorizate in condiliile in care sunt indeplinite. cumulatir,
urnletoarele criterii:

a) vrirs*.a minimd a copilului este de 3 a.ni. implinitd oric6nd pe parcursul anului qcolar
curem - copiii pot fi inscri$i la grddinil5 Ei inainte sd implineascd vrirsta de 3 ani, dacd spa{iul o
permite. dar devin eligibili in luna in care implinesc vArsta de 3 ar:i:

b) vrirsta ma;iimi a copilului este de 6 ani. implinifi dupd data de I septembrie a anului
$colar curent, in conlbrmitate cu prevederile Legii educaliei nalionale nr. 1i201 1 , cu modificarile ;i
completiuile ulterioare. qi ale metodologiei de inscriere in invdldmdntul primar;

c) veniiul lunar pe membru de familie este de p6nd la de doui ori nivelul venitului rninirn
garantat pentru o persoand singure. (284 lei) prevdzut de Legea nr. 4l6l2t)01privind venitul minin-.
garantat. cu modificirile gi completdrile ulterioare.

Valoarea stimulentului educalional in tichete sociale pentru grddinila este 50 de
lei/luna,rcopil, conlbrm art.6 din legea 24812015.

Avdnd in vedere prevederile arl. 4 alin (2) din Legea 248/2015 $i art. 35 din Normele de
aplicare a Legii 248/2015. conform cdrora "Autoritdlile administraliei publice locale stabilesc prin
hotdrAre a consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor. precum gi modalitatea de
solulionare a situaliilor identificate, in limita procedurald prev6zuti de normele metodologice pi
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grddinilr". prezentlm mai jos modul de
identificare a beneficiarilor de stimulente educalionale:

Datorit5 faptului cd Compartimentul de asistenta sociala deline o bazi de date a tuturor
beneficiarilor de servicii sociale Ei beneficii de asisten{d social5, este o sursi siguri de date pentru
beneficiarii stimulentului educaiional care pot ii informali in timp util despre aceste benef-rcii, atAt
direct de cdtre personalul de specialitate. cr4t gi prin alte mijloace de comunicare (telefon. poEtI.
vizitd la domiciliu, etc)

O alta modalitate de identificarea a acestor categorii de beneficiari o constituie colaborarea
cu unitalile de invelamant pregcolar din Comuna Girov. care vor informa familiile copiilor despre
condiliile de acordare a stimulentului educational gi care vor fi direclionali spre Compartimentul
de asistenta socialain vederea intocmirii dosarelor.

lJrmare a informlrilor efectuate. posibilii beneficiari vor depune la sediul primarie o cerere
- declaralie pe propria r[spundere pentru acordarea stimulentului educalional (tichet social pentru
gradinila)". actele doveditoare privind componenta l'amiliei, actele doveditoare privind veniturile
acesteia 9i dovada inscrieii copilului la gridinild, tEcuti in termen de 30 de zile de la inscrierea
copilului la grddini{I, dar nu mai tArziu de 2C decembrie. Pentru anul 5colar 2015-2016. cererile.
insogite de documentele justificative, se depun pani la data dc 30 aprilie 2016. confomr art.7 alin
(7). Art.22 alin. (l), HG 15/20i6.



Cererile depuse dupd termenele prev5zute mai sus nu se mai iau in considerare. Penlti
solicitarea dreptului. reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul iegal al copilului depr,ne l
noui cerere penlrd a ul $colar urmAtor. cu incadrarea in termenele reglementat.

Personalul de specialitate din cadrui Compartimentului de asistenta sociala va verilica
dateie qi inibnnaliiie cuprinse in cererea si in documenteie doveditoare pentru acordarta
stimuienrului si va asiqura prelucrarea datelor in termen de l5 zile de la data inregistrlrii acestoril
confbm: art.l i s,lin. 1 din HG 1512016. Dateie se comunic[ $i unitatrilor de invd{5mdn1 la care sunt

inscriqi preqcolani- Componenla f'amiliei, filia{ia copiilor 5i sirtralia ior juridicd fati d,:

reprezeirlantul Iegal se ciovedesc cu li\"retul de farnilie.
In cazul in care nu este eliberat liwetul de tamilie sau situaiia familiei nu este evidentiati in

livretul de famiiie. reprezentantul familiei prezinld. dupd caz. in copie certificatA sau, dupi caz.

auter.rtiticatf, pentm conformitate cu originalul. urmdtoarele documente:
a1 certifioatele de naqtere ale copiilor ai1a1i in intletinerea familiilor defavorizate;
ir) ccrtillcalui de easdtorie:
c) hotlrdrea judecdtoreascf, de incredintare in vederea adopJiei, potrivit legii;
d) hotdrArea judecitoreasci de incuviin{are a adopliei. potrivit legii;
e) dispozilia conducdtorului direcliei generale de asisten!f, socialS gi proteclia copilului sair

hotar6rea comisiei pentru proteclia copilului ori a instanlei de judecatd, dupd caz. pentru nrasuLa

plasamentului; hotdrdrea judecdtoreasce de instituire a tutelei sau, dupi caz. dispozilia autoit1lil
tutelare. potrivit legii:

i) hotlrArea judecAtoreasce pdn care so{ul/so{ia este declaraVdeclarat6 dispdrutldisp6ruti:
g) hotdriirea judecdtoreascd prin care solul/solia este arestat/arestatd preventir pe ri

perioadd mai mare cie 30 de zile sau exeouti o pedeapsd. privativd de libertate gi nu participd la
intre{inerea copiilor;

h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice
sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenla.

l-a stabiiirea venitului net lunar pe membru de familie. se iau in considerare toate veniturile
impozabile gi neimpozabile prevdzute de Legea nt.22712A15 privind Codr-rl fisca[, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, inclusiv cele rezuitate din obligaliile iegale de intrelinere taJi de copii
qi/sau fald de p5rinti, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioarA soiiciterii
stimulentului eduoatiorral.

f,a stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se excepteazd urmdtoarele:

a) sumele primite cu titlu de prestalii sociale in baza I-egii nr.44812006 privind proteclia ;,
prolnovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd. cu modificarile $i cornrrleterlie
ulterioare;

b) aloca{ia de stat pentru copii prevEzutd de Legea nr. 61/1993 privind alocaJia de stat
pentru copii. republicatS. cu modificdrile ulterjoare:

c) ajutontl social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificirile gi completdriie
ulterioare. alocalia pentru su{;nerea familiei acordatd in haz,a Legii nr. 27712010, republicat5, cu
modificarile 9i completdrile ulterioare. ;i ajutorul pentm incllzirea locuinlei acordat in baza
Ordonan{ei de urgenld a Guvemului nr.70120',1 privind misuriie de protec}ie sociali in perioaiia
sezonului rece, aprobati plin Legea nr. 9212012. cu modificirile qi completdrile ulterioare;

d) ajutoarele de -stat acordate pentru activit5lile agricole din fonduri publice, inclusiv ceic
din {bnduri exteme nerambursabile:



!:-:, sumele arlorJate ca. burse sau alte forme de sprijin irnairciar destinate exclusiv sustinerii

educa[iei preEcolariior, eievilor gi studenlilor. prin programe ale Ministerului Educaliei Naiionaie

qr Cercet6rii $tiin1ifioe. altor institulii publice si private. itclusiV organizalii neguvemamentale:

i; suprele prinite din activitatea de zilier. in condiliile Legii nr-

unor acr.iritdti cu ca1'acter ocazional desfEqurate de zilieri. lepublicate;

! ) srimele prinrite de persoanele apte de rnunci din familie

521201 1 privind exercitarea

ca urmare a particip6rii ia

programc de fon:rare profesionall organizate in condiiiile legii" dacE acestea nu au titiu de renitrri
salariale "

1t) sumele prirnite cu titlu de ajutor te porar od ocazional din panea unor persoane fizic*
sau turiiice ori de la sugetui de stat sau local cu titlu de aj utor de urgenlA.

t, eniturile realizate de membrii familiei" inclusiv cele exceptate se dovedesc. dupd caz. ort,r

doctimentele eliberate de angajator, de organele {iscale sau de alte autoritdli competente, mandalr'

poptale 11e plai5.. extri.rse de cont, decizii ori dispozifii de stabilire a drepturilor.
in situafta in care familia defavorizata este benei-iciari de ajutor social conf'or,.t

prevede;ilor Legli nr. r116i2001 privind venitul minirn garantatr, cu modificerile gi completdrile

ulterioart:. sau ce alocalie pentlu suslinerea farniliei conform prevederilor Legii nr. 27712A10

privinci alocalia pentru sustinerea familiei. republicatS" cu modificdrile ;i completirile ulterioare.
stimulenlui se acorrl[ reprezentantului iamiliei doar pe bazd de cerere gi declarafie pe propni.
rispundcre. insolrte oe dovacia inscrierii ia grddinilS-

Dat liind faptul c[ acordarea stimulentelor educalionale este condilionatd de frecvenla

regulatd la gredinild a copiilor din fhmiliile beneficiare aie stimulentului educalional, asistententui

social clin cadrul Serviciului Public Asistenld Social[. impreuni cu conducdtorul unitdtii de

invbJ[m6nt. veritici prezenla copiilor in mod inopinat cel pulin o datd pe lun6. conform art.l7
alin.2 din HG 1 5/2016.

Prin liecvenli regulat[ se inlelege prezenla zilnicd a copilului la gridini]d in luna

monitorizati- cu exceplia absentelor motivate.
Se ccinsiderZi absente motivate, ce nu afecteazl acordarea tichetelor sociale. urmatoarele

cazuri. cu conii{ia ca acestea sd nu depdgeasch 50% din zilele de grddinild:
a1 absenle medicale: motivate. numai daci pdrinlii aduc scutiri medicale corespunzatoare

perioadeior in care au lipsit copiii. la revenirea acestora la grAdinitrd. in caz excepfional, o singurd
datd pe an gcolar, copiii pot beneficia de tichete sociaie 9i Cacd in luna monitorizatd au lipsit mai
mult de 50% din zilele Ce grddinild, din rnotive medicale: Pentru toate absenlele medicale-
pdrintele este obligat si prezinte cerlificatui medical sau scutirea medicald in vederea motivdrii
absenlelor. pfrnd la daia de 3 a lunii urmdtoare

o) inrroiri: copiii pot fi invoili de cdtre pdrinii in limita a 3 zile pe lund. cu condilia anunfdrii
cadrelor didactice.

Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului de asistenta sociala analizeaz[
situalia absenlelor transmisd lunar de citre director. 5i face propuneri justificate primarului privind
aprobarea cazurilor exceptionale. respectiv (o singur[ datd pe an qcolar, copiii pot beneficia de

tichete sociale pentru gradinild daci au fost bolnavi Ei perioada de recuperare dep5gegte -50% din
zilele de gradinili dintr-o luna).

i)e asemenea, personalnl de specialitate din cadrul Compartimentului de asistenta sociala
verit-rcd si cenlralizeazd cererile. in vederea stabilirii numarului total de beneficiari de pe raza
unititii adminisfativ-teritoriale qi a comunic[rii cdre uniteti]e de invalamant la care sunt inscrisi
(care vor avea obligalia monitorizErii prezeniei copiilor). Art.22 alin.3. din HG 15/2016.

llrmare a analizei actelor depuse la dosar qi a centralizatorului de prezen{l transmis de

grddinile. se stabileqte dreptul 1a stimulentul eiiuca{ional sau respingerea acestuia.



in temeiul art. 14, acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dipozilie

scrisd a primarului, in temen de maxim 5 zile de la finalizarea verific[rii dosarelor. Dispozilia
primarului va conline cel pufin urmdtoarele elemente:

a) nume. prenume, cod numeric personal pentru titular;
b) nume. prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilului/copiii

pentru care se acordd stimulentul educa{ional;
c) adresa de domicilir-r/regedinld sau de corespondenli a titulan.rlui;
d) suma acordatd cu titlu de stimulent educalional qi numdrul de copii pentru care se

acordd;
e) anul qcolar pe perioada chruia se acordd stimulentul educalional;
t) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grddinile.
Dispozilia primarului poate fi emisi comuni pentru toli beneficiarii, caz in care

comunicarea se va face individual.
Pentru persoanele frr6 addpost modalitatea de comunicare a dispoziliei se stabileqte de cdtre

primar.

Intocmit,

Ra


