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din 04.12.2020
DISPOZIȚIE nr.267
privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din
învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Noiembrie 2020
PRIMARUL COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de motivare nr.26332/04.12.2020, întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector –
compartimentul Asistență Socială;
▪ Situația centralizatoare, emisă de Școala Gimnazială Bod cu nr. 1301/27.11.2020, privind prezența
preșcolarilor și înregistrată la Primăria Bod cu nr. 26025/27.11.2020;
▪ Art.5 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Art. 15 alin. (1) și (2) din HG nr. 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,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUNE:
Art.1 Se aprobă distribuirea stimulentului educațional, aferent lunii NOIEMBRIE 2020, pentru anul școlar
2020-2021, sub formă de tichete sociale, următorilor copii provenind din familii defavorizate, astfel:
a) BORZOȘ Ciprian titularul ajutorului, identificat cu CNP 1910304142605, pentru copilul BORZOȘ LarisaMirela, identificată cu CNP 6141030080137, având domiciliul în Bod, str. Andrei Șaguna, nr.464, în cuantum
de 50 lei.
b) RACOLȚA Nicolae titularul ajutorului, identificat cu CNP 1910809080050, pentru copilul LĂPĂDAT DianaMiruna, identificată cu CNP 6141231080057, având domiciliul în Bod, Str. Andrei Șaguna, nr.420, în cuantum
de 50 lei.
c) RACOLȚEA ANCUȚA titulara ajutorului, identificată cu CNP 2900505142617, pentru copilul RACOLȚEA
RAUL-MATEI, identificat cu CNP 5140907080156, având domiciliu în Bod, Str. Ștefan cel Mare, nr.491, în
cuantum de 50 lei.
d) PĂTRUNJEL Dănuț titularul ajutorului, identificat cu CNP 1860610080067, pentru copilul PĂTRUNJEL
Daria- Nicoleta, identificată cu CNP 6161207080037, având domiciliul în Bod, Str. Andrei Șaguna, nr.384, în
cuantum de 50 lei.
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DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar - Primar
1 exemplar - Compartimentul Asistență Socială
1 exemplar - Compartiment Contabilitate
1 exemplar - Compartiment Achiziții
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
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Art.2 Titularul are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în
termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
Art.3 Distribuirea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, se face până la data de 15 a lunii
în curs, pentru luna anterioară, la sediul Primăriei Bod.
Art.4 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ.
Art.5 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul
Asistență Socială din cadrul Primăriei Bod.

Vizat pentru legalitate,
PRIMAR,
Sergiu ARSENE

Secretar general,
Daniela-Laura AXENIE

VIZA CFPP
Maria- Daniela GAVRILOIU
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