
 

 

 

P R O I E C T     de    D I S P O Z I Ţ I E 
privind acordarea dreptului la stimulent educaţional  sub  

formă de tichete sociale  pentru gradiniţă pentru luna octombrie 2021 

 

 

Având în vedere : 

- Adresa nr. 1983 din 04.11.2021 a Liceului Tehnologic Agricol - Bărcănești, precum și adresa nr. 9321 

din 11.11.2021 a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Lazăr”- Bărcănești prin care se atestă situaţia prezenţei în 

luna octombrie 2021 a copiilor preșcolari din dosarele de alocație pentru susținerea familiei aflate în plată; 

- Referatul  nr. 25.058  din 15.11.2021 întocmit de Serviciul  Public de Asistenţă Socială privind acordarea 

dreptului la stimulent educaţional sub forma de tichete sociale pentru gradiniţă pentru luna octombrie 

2021 conform anexei care  face  parte  integrantă  din  prezenta dispoziţie. 

 

În conformitate cu prevederile: 

-Art.2, art.3 alin.(1), art.5 alin.(1), art.6 din Legea  nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

-Art.1, art.2, art.5- art.7, art.12 alin.(3), art. 13 alin. (1 )şi (2 ), art.14 alin.(1) şi (3), art.15 din  Normele 

metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru 

grădiniță, aprobate prin HG. Nr. 15/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

             În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

Primarul comunei Bărcănești, judeţul Prahova emite prezenta 

DISPOZIŢIE: 

Art.1.- Se stabileşte dreptul la stimulent educaţional pentru luna octombrie 2021, sub formă de 

tichete sociale pentru gradiniţă  în  cuantum  de  100  lei,  echivalentul  a  0,2  ISR( 1 ISR = 500 lei ),  

pentru fiecare copil în parte, conform anexei care  face  parte  integrantă  din  prezenta  dispoziţie. 

 Art.2.- (1) Stimulentul  se  acordă  lunar,  pe perioada participării copilului la activitățile 

organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie-iunie, pentru anul şcolar 

2020-2021. 

(2) Stimulentul  se  asigură  lunar  de  către  UATC  Bărcăneşti  și se distribuie  de  către acestea 

prin Serviciul Public de Asistenţă Socială. 

(3) Distribuirea  lunară  a  tichetelor  sociale  pentru  grădiniță  reprezentând  stimulente 

educaționale se face până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru toți beneficiarii din 

toate unitățile de învățământ, conform prezenţei comunicată de  unităţile de învăţământ. 

Art.3.- Dreptul la stimulent educaţional sub formă de tichete  sociale pentru grădiniţă  se suspendă 

pe perioada cât copilul  nu îndeplineşte condiţiile  de frecvenţă cerute de lege  şi înceteză  când nu mai 

sunt îndeplinite  condiţiile  prevăzute de lege pentru acordare. 
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Art.4.- (1)Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru 

achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor. 

(2)Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori 

valorificarea acestora prin transformarea în bani. 

(3)În cazul  în  care  se constată  una  dintre  situațiile  prevăzute  la  alin. (2),  acordarea 

stimulentului educațional încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului. 

 Art.5.- (1) În situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, 

tichetele sociale pentru grădiniță,  se recuperează  de la titular, cu luna următoare celei în care au 

intervenit modificările.  

(2) Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniță necuvenite nu este posibilă, 

sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condițiile legii, pe baza 

dispoziției emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniță necuvenite și neutilizate, respectiv sumele 

reprezentând contravaloarea acestora, după caz, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 

30 de zile de la data comunicării dispoziției. 

Art.6.- Titularul  tichetului social  pentru grădiniţă este obligat să anunţe  în scris  orice modificare 

în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 

Art.7.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată  conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art.8.- Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul 

Primăriei comunei Bărcăneşti, iar Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie 

persoanelor  şi autorităţilor interesate  Serviciului  Financiar-contabil,  Compartimentului  achiziţii publice  

şi  Instituţiei  Prefectului  judeţului Prahova.       

 

    PRIMAR, 

  …………………………………….. 

     Gheorghe DIMA 

 

 

 

 

                                                                                                         Avizat legalitate: 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

  ……………………… 

                                                                                                                                                 Nicoleta SAVU 

 

 

 

 

 

Bărcănești, 15.11.2021 

Nr. 240 

 

Inițiator :  M.S. 

Tehnoredactat:   M.S./1 exp. 
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