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din 30.09.2021 
 

DISPOZIȚIE nr.244 

privind acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul 

preșcolar provenind din familii defavorizate titularei IRIMIA Cătălina-Dorina 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.25667/30.09.2021 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 25655 din 30.09.2021 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, Inspector 

Asistență Socială; 

▪ Cererea si declarația pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social) 

depusă de d-na. IRIMIA Cătălina-Dorina, înregistrată la Primăria Bod sub nr. 25501/29.09.2021; 

▪ Art.2, art.3 alin.(1), art.5, art.6 și art.7 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării la 

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

ulterioare; 

▪ Pct.4 art.6 și art. III din Legea nr.49/2020 privind modificarea și completarea Legi nr. 248/2015 privind 

stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Art.10, art.14 și 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 prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 
 

DISPUNE:   

ART.1 Începând cu luna SEPTEMBRIE 2021 se acordă dreptul la stimulentul educațional, sub formă de tichete 

sociale, titularei IRIMIA Cătălina-Dorina, identificată cu CNP 2930806080077, domiciliată în Bod, str. Ștefan cel 

Mare, nr.490, jud. Brașov, pentru copilul IRIMIE Bianca-Maria, identificat cu CNP 6180124080041, în valoare de 

100 de lei pentru anul școlar 2021-2022. 

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 comunei Bod.  

ART.3 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

ART. 4 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.5 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Asistență 

Socială. 
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