ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 24 din 22.02.2016
privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului
educațional pentru anul școlar 2015-2016
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2), art. 879, alin. (2) din Noul Codul civil,
c) Legea nr.248/2015privind stimularea participării în învățămîntul preșcoalr a
copiilor provenind din familii defavorizate,
d) Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.4387/2016, calitate acordată de prevederile art. 45 alin. (6), teza
a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către
administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.4386/ 2016;
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX ale Consiliului
Local;
d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâreîn
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,
analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), art. 45 alin. (2), lit.a şi art. 115 alin. (1) şi
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. – Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente
educaționale prin:
a) asistentul social angajat al Comunei Dudeștii Noi
b) alte mijloace de comunicare – ziar local
c) colaborare cu Școala Gimnazială Dudeștii Noi și Gradinița cu PP.Dudeștii Noi.
Art.2. - (1) Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența
regulată la grădiniță a copiilor, prezență care va fi verificată în mod inopinat cel puțin o dată
pe lună de către conducătoul unității de învățămînt și a asistentului social.
(2) Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea de tichete sociale,
următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță:
a) absențe medicale, motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale
corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copii, la revenirea acestora la grădiniță.
b) în mod excepțional, o singură dată pe an școlar, copii pot beneficia de tichete
sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din
motive medicale.
c) învoiri, copii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția
anunțării cadrelor didactice.
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiş, primarului
comunei, și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.pcdn.ro.
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