
        
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 68 din 29.04.2016           

 

privind acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale  

titularei POPA MIHAELA-GEORGETA 

 Având în vedere: 

- Cererea și declarația pe propria răspundere  înregistrată cu nr. 1/20.04.2016 a d-nei Popa 

Mihaela - Georgeta, prin care solicită acordarea stimulentului educaţional acordat sub formă 

de tichete sociale pentru grădiniţă pentru copilul Popa Emanuel-Gabriel, 

- în temeiul art. 2 și art. 15 din  Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul    preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 

- în temeiul art. 7 și art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 

familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, 

- în temeiul art.115, alin (1), lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI,  

 

D I S P U N E 

 

Art. 1.- Se acordă doamnei POPA MIHAELA-GEORGETA, C.N.P.               , cu domiciliul în 

comuna Dudeștii Noi, jud. Timiș, suma de 50 lei/lună cu titlul de stimulent educațional sub forma de 

tichet social pentru copilul POPA EMANUEL – GABRIEL, C.N.P.                           , pentru anul 

școlar 2015 – 2016,  în perioada aprilie – iunie 2016. 

 

Art. 2 - Stimulentul se asigură și se distribuie lunar pe bază de borderou, de către Primăria 

comunei Dudeștii Noi, prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială, respectiv de către d-na 

Trîmbiță-Olteanu Flavia.  

Art. 2.1 – Titularii pot ridica tichetele sociale cu prezentarea actului de identitate în original, pe 

bază de semnătură. 

Art. 3. - Prezenta dispoziție poate fi atacată conform Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările ulterioare 

 

Art. 4 - Prezenta  se comunică: 

a) Prefectului judeţului Timiş; 

b) Dosar secretar; 

c) Serviciului de Asistență Socială 

d) Persoanei în cauză.  

            

 PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 

                          

                          Alin – Adrian NICA               

                                                                                                   Avizează pentru legalitate: 

                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI, 

                           

   Loredana – Adina - Mihaela LUCIU 

                

                          L.S.________________________ 
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