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H O T A R A R E A NR 30. 

din 23.03.2016. 
privind sti ularea participării î  î văță â tul preșcolar a copiilor prove i d di  fa ilii defavorizate – 

Legea nr. 248/2015 

 

Consiliul Local al Comunei Zerind   întrunit î  ședi ța ordi ară î  data de 23.03. 2016, la sediul 

Consiliului Local al Comunei Zerind, în urma analizei propunerii domnului ec.Simandi Alexandru  – 

primarul Comunei Zeri d, privi d a ordarea sti ule tului edu ațio al, su  for ă de tichete sociale 

pe tru grădi iță, î  adrul progra ului de i teres ațio al, Fie are Copil î  Grădi iță, o for  Legii nr. 

248/2015 și în conformitate cu prevederile: 

-Raportul comisiilor de specialitate al Consiliului Local,prin care se acorda aviz favorabil 
proiectului de hotarare; 

-prevederile art.1.art.5,art.6,art.13,art.21 dinHG nr.15/2016 pentru 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; 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/ 2004, privind protecția și promovoarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii asistenței sociale 292/2011 cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind finanțele publice locale 

și a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016; 
- -Numarul voturilor exprimate ale consilierilor 8  voturi ,,pentru,, astfel exprimat de catre cei 8 

consilieri prezenti,din totalul de 9 consilieri locali in functie; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

ART. 1 –(1)- Se desemneaza dna VAS ENIKO ANDREA,angajata  in aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei Zerind avand atributia delegata de asistent social, in vederea aplicarii programului de interes 

national ,,Fiecare  Copil in Gradinita,, la nivelul Comunei Zerind. 

 



              -(2) Persoa a dese ată di  adrul Pri ăriei ide tifi ă toți opiii eligi ili, u vârsta î tre 3-6 ani, 

din comunitate, prin orelarea listelor de opii di  lo alitate de la edi ul de fa ile, registrul de așteri 
- stare ivilă, registrul agri ol, lista e efi iarilor de VMG, ASF, alo ație de stat și alte e efi ii, pre u  și 
pri  vizite di  ușă î  ușă. 

ART. 2 – Primarul Comunei Zerind facilitează apli area ore tă a prevederilor Legii r. 8/  și a 
or elor și pro edurilor de aplicare și se implică în rezolvarea situațiilor ide tifi ate: 

 Î  azul î  are repreze ta tul legal al opilului are adresa de do i iliu î  altă lo alitate, 
pri ăria u de lo uiește efe tiv fa ilia tre uie să soli ite de la pri ăria lo alității de 
domiciliu un document din care reiese ă reprezentantul legal u a soli itat și a olo 
a ordarea ti hetelor so iale pe tru grădi iță. 

 În cazul în care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu într-o localitate, 
iar opilul erge la o grădi iță î  altă lo alitate, titularul va ridi a ti hetele so iale 
pe tru grădi iță de la pri aria lo alității u de are do i iliul. 

 Î  azul î  are u  opil are do i iliul î  lo alitatea X, lo uiește efe tiv î  lo alitatea Y și 
își du e opilul la grădi iță î  Z, titularul va pri i ti hetele so iale pe tru grădi iță de la 
pri ăria lo alității u de lo uiește efe tiv, după e î  preala il pri ăria u de lo uiește 
efectiv familia, a solicitat de la pri ăria lo alității de do i iliu un document din care 
reiese ă reprezentantul legal u a soli itat și a olo a ordarea ti hetelor so iale pe tru 
grădi iță. 

 Da ă pări ții su t despărțiți î  fapt, se sta ilește pri  a hetă so ială u i e lo uiește 
opilul; da ă pări ții lo uies  î  lo alități diferite, pri ăriile pot fa e s hi  de 

i for ații pe tru a evita a a ii pări ți să soli ite ti hete so iale pe tru grădi iță. 
ART. 3 – Primarul Comunei Zerind asigură adu erea la î depli ere a preze tei hotărâri. 

ART. 4 – Prezenta Hotărâre se comunică: 

              -Institutiei Prefectului -Judetul Arad 

- primarului  Comunei Zerind; 
- directorului școlii/grădiniței; 

- se aduce la cunostință publică prin publicarea pe pagina de internet. 
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