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din 05.03.2019 

 

DISPOZIȚIA NR. 78 

Privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul 

preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii februarie 2019 

 

                                                         PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

• Referatul nr. 7322 din 05.03.2019, întocmit de Roxana Ioana TOMA, Inspector- Asistență Socială; 

• Situația centralizatoare, emisă de Școala Gimnazială Bod cu nr. 244/28.02.2019, privind prezența 

preșcolarilor și înregistrată la Primăria Bod cu nr. 7315/05.03.2019; 

• Prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate; 

• Art. 15, alin. (1) si (2) din HG 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță; 

În temeiul art.68 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată. 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă distribuirea stimulentului educațional, aferent lunii februarie 2019, sub formă de tichete 

sociale, următorilor copii provenind din familii defavorizate, astfel: 

a) PĂTRUNJEL Dănuț titularul ajutorului, identificat cu CNP, pentru copilul PĂTRUNJEL Gabriel -Ionuț, identificat 

cu CNP, având domiciliul în, în cuantum de 50 lei; 

b) BOLDIJAR Ioan Marian titularul ajutorului, identificat cu CNP, pentru copilul BOLDIJAR Dragoș Marian, 

identificat cu CNP, având domiciliul în, în cuantum de 50 lei. 

Art.2 Distribuirea stimulentului educațional, sub formă de tichet social, se face până la data de 15 a lunii în 

curs, pentru luna anterioară, la sediul Primăriei Bod. 

Art.3 Prezenta depoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Asistență 

Socială din cadrul Primăriei Bod.  

 

 

PRIMAR, 

Sergiu ARSENE 
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