ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 18
din 29 februarie 2016
privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional,
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniţă
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29
februarie 2016;
Luând act de:

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş prin care ne solicită să
comunicăm numărul estimat de beneficiari ai stimulentelor educaţionale sub forma de tichete
sociale pentru anul 2016 conform criteriilor stabilite de art.1 – art.20 din H.G. nr.15/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

- expunerea de motive nr. din prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti;
- raportul Serviciului de Asistenţă Socială nr. 1349 din data de 10.02.2016 prin care se
propune aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional,
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniţă;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Având în vedere:
- prevederile art.4 alin.(2) din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și de prevederile art.35 din

Hotărârea Guvernului nr.15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru grădiniță;

Luând în considerare:
- prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă;
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În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), art.36 alin.(6) lit.„a”, punctele 1 și 2,art.45 alin.(1) şi

art. 115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procedura privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor
stimulentului educaţional conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, modalitatea de soluţionare a situaţiilor
identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, conform Anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Ibăneşti şi Man Ancuţa-Nicoleta, inspector în cadrul Compartimentului de achiziţii
publice şi urbanism.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului
judeţului Mureş pentru control de legalitate, Primarului comunei Ibăneşti, inspectorului din cadrul
Compartimentului de achiziţii publice şi urbanism- Man Ancuţa-Nicoleta, Şcolii Gimnaziale Ibăneşti şi
se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro

Preşedinte de şedinţă
Matei Eugen

Contrasemnează
Secretar
Todoran Codruţa-Alexandrina
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