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din 07.03.2022 

 

DISPOZIȚIE nr.85 

privind modificarea valorii cuantumului stimulentului educațional lunar acordat sub formă de tichete sociale, 

copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.11826/07.03.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr.11824/07.03.2022 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, consilier - 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Adresa transmisă de AJPIS Brașov înregistrată la Primăria Bod cu nr. 11450/02.03.2022, privind 

modificarea cuantumuri beneficii în urma indexării ISR; 

▪ Legea nr.225/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

▪ Art.6 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 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. 15 alin. (1) si (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 Se aprobă modificarea valorii cuantumului stimulentului educațional lunar acordat sub formă de tichete 

sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate, începând cu MARTIE 2022, 

pentru anul școlar 2021-2022, următorilor copii provenind din familii defavorizate, astfel: 

a) AGOSTON Elisabeta titulara ajutorului, identificată cu CNP 2820113080041, pentru copilul TOMA Ianis-

Gheorghe, identificat cu CNP 5160525080102, având domiciliu în Colonia Bod, Str. Fabricii, bl.27, sc.B, ap.1, 

Jud. Brașov, în cuantum de 105 lei. 

b) IRIMIA Cătălina-Dorina titulara ajutorului, identificată cu CNP 2930806080077, pentru copilul IRIMIA Bianca-

Maria, identificat cu CNP 6180124080041, având domiciliu în Bod, Str. Ștefan cel Mare, nr.490, jud. Brașov, în 

cuantum de 105 lei. 
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c)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, jud. Brașov, 

în cuantum de 105 lei. 

d) RACOLȚEA Dănuț titularul ajutorului, identificat cu CNP 1930131080056, pentru copilul RACOLȚEA Alex, 

identificat cu CNP 5160502142612, având domiciliu în Bod, Str. Ștefan cel Mare, nr.491, jud. Brașov, în cuantum 

de 105 lei. 

e) IOVIȚĂ Ioana-Elena titulara ajutorului, identificată cu CNP 2890622080056, pentru copilul IOVIȚĂ Antonia-

Maria, identificat cu CNP 6170814080068, având domiciliu în Bod, Str. Andrei Șaguna, nr.419, jud. Brașov în 

cuantum de 105 lei. 

f) RACOLȚEA ANCUȚA titulara ajutorului, identificată cu CNP 2900505142617, pentru copilul RACOLȚEA Alesia-

Rebeca, identificat cu CNP 6181003080051, având domiciliu în Bod, Str. Ștefan cel Mare, nr.491, jud. Brașov în 

cuantum de 105 lei. 

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 Începând cu data prezentei dispoziții orice alte dispoziții contrare îți încetează aplicabilitatea. 

Art.5 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Asistență 

Socială din cadrul Primăriei Bod. 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 
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