
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 

privind acordarea stimulentului educațional 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere  

- prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, modificată și completată, și ale H.G. nr. 15/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de 

acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, modificată și completată; 

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr. 08/13.10.2020 a d-lui Țepeș Florin, pentru 

acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță), adeverința nr. 1798 din 

13.10.2020 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 Comuna Bicazu Ardelean și Lista absențelor – luna 

septembrie 2020 emisă sub nr. 1922 din 26.10.2020 de Școala Gimnazială nr. 1 Comuna Bicazu 

Ardelean și înregistrată la registratura primăriei sub nr. 8619 din 26.10.2020, precum și celelalte 

documente justificative existente la dosar; 

Văzând referatul nr. 8734/04.11.2020, întocmit de consilierul din cadrul Compartimentului 

de asistență socială și stare civilă, care propune acordarea tichetului social pentru grădiniță, pentru 

minorei Țepeș Larisa Florina, întrucât îndeplinește condițiile impuse de lege; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), precum și a art. 196 alin. (1) 

lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – Acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță) titularului 

Țepeș Florin, CNP 1810406271565, domiciliat în comuna Bicazu Ardelean, satul Telec, jud. 

Neamț, în calitate de părinte al minorei Țepeș Larisa Florina, CNP 6151119270011, beneficiar al 

stimulentului educațional, în sumă de 50 lei lunar. 

(2) Stimulentul  educațional se acordă sub formă de „tichet social”, pentru perioada 

septembrie 2020 – iunie 2021, în funcție de prezența lunară la grădiniță primită de la școală. 

(3) Tichetul social pentru grădiniță se ridică de la responsabilul cu gestionarea  și 

distribuirea tichetelor sociale, respectiv de la casierul din cadrul Compartimentul contabilitate 

financiar, taxe și impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, 

responsabil cu gestionarea  și distribuirea tichetelor sociale. 

Art. 2  –  (1) Asistentul social va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

(2) Asistentul social va comunica titularului prezenta dispoziție în termen de 5 zile de la data 

emiterii. 

 Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, modificată și completată. 

Art. 4 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  dispoziţie 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Nr. 240 din 10.11.2020                                                             Secretar General, Jolteag Gicuța 
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