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DISPOZITIA nr. 387 I 29.09.2017 
privind acordarea dreptului la stimulentul educational 

pentru familia dnei / dlui BARANGA VASILE, CNP 1691208361935 
cu domiciliul in Jijila, str APUSULUI, nr 1, localitatea Jijila, judetul TULCEA 

Deacu Costica - Primarul localitatii Jijila, Judetul TULCEA 
Avand in vedere: 

- cererea depusa de dna/dl BARANGA VASILE, inregistrata sub nr l din 18.09.2017
- prevederile Leg ii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate
- prevederile HG 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
-prevederile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 9i completarile
ulterioare;
- prevederile OUG. nr. 14/2016 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 248/2015

In temeiul art.63 si art.68 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

DISPUNE 

Art 1 lncepand cu data de 01.09.2017 se acorda dreptul la stimulent educational dnei/ dlui 
BARANGA VASILE, CNP 1691208361935, cu domiciliul in Jijila, str APUSULUI, nr 1, 
localitatea Jijila, judetul TULCEA,· pentru copilul/copiii 
-BARANGA ELENA, CNP 6120503360024;

Art 2 Cuantumul lunar al sumei acordate cu titlu de stimulent educational este de 50.0 lei
constituita dintr-un numar de 1 tichete in valoare nominala de 50.0 lei. Stimulentul educational
se acorda pentru anul scolar 2017-2018, pentru perioada septembrie 2016- iunie 2017, cu
conditia frecventarii cu regularitate a gradinitei, cu exceptia absentelor motivate

Art 3 stimulentul educational se asigura lunar de catre unitatea administrativ-teritoriala 9i se 
distribuie prin intermediul compartimentului asistenta sociala, pe baza de borderou. 

Ar(4 Titularii pot ridica tichetele sociale doar cu prezentarea actului de identitate original, pe 
baza de semnatura. 

Art 5 Tit1,.1larul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice 
modificare privind veniturile si numarul membrilor de familie sau al copiilor eligibili pentru 
acordarea dreptului la stimulent educational 

Art 6 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si lnspectie 
Sociala pana la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata 
de Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de catre 
compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primariei. 
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