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DISPOZITIA Nr. 112/20.04.2022 
privind încetarea dreptului la stimulentul educațional  

 dnei / dlui NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA , CNP .........................  
cu domiciliul in JIJILA, str. ..................., nr ....., localitatea Jijila, județul TULCEA 

 
Deacu Costica - Primarul localității Jijila, Județul TULCEA 
Având in vedere :  
- prevederile Legii 277/2010 privind alocația de susținere modificata si completata prin OUG 42/2013 si OUG 
65/2014.  
- prevederile Legii 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 
- HG 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 
- referatul  nr. 5080/20.04.2022  întocmit de inspector Duduță Violeta, ce propune încetare dreptului la 
stimulentul educațional dnei  NADOLEANU LENUȚA CLAUDIA , CNP............................., asumându-și  
răspunderea  cu privire la fundamentarea tehnică și legală în condițiile art. 240 din OUG 57/2019; 
          In temeiul art. 155, art. 196 alin (1),lit. b), art. 197 alin (4), art. 199 alin (1) si (2), art. 243 alin (1) lit. a) 
si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 
DISPUNE 

 
Art. 1 Începând cu 01.04.2022, se încetează dreptul la stimulent educațional dnei/ 

dlui   NADOLEANU LENUȚA CLAUDIA , CNP ........................., cu domiciliul in JIJILA, str. 
.................., nr ......., localitatea Jijila, județul TULCEA, pentru copilul/copilul :  

- NADOLEANU ELIZA-IULIANA,  CNP ..........................; 
Motivul încetării: titularului i s-a încetat plata alocației pentru susținerea familiei. 
Art. 2 Titularul poate face contestație împotriva prezentei dispoziții la instanța de contencios 

administrativ in termen de 30 zile, după efectuarea procedurii prealabile. 
Art. 3 Prezenta dispoziție se va transmite Instituției Prefectului județului Tulcea,  se va 

comunica titularului,  va fi făcută public în condițiile legii prin publicarea în M.O.L. și va fi dusă la 
îndeplinire de către compartimentul Asistență Socială din cadrul primăriei. 
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