ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.16 din 22 martie 2016 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor
speciale identificate şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copii din grădiniţe care provin din familii
defavorizate
Luând act de raportul de specialitate, întocmit de către Compartimentul de specialitate, expunerea de
motive a primarului Comunei Naidăş, în calitate de iniţiator, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului
local, prin care se propune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al comunei Naidăş cu privire la
aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor speciale identificate şi de
acordare a stimulentului educaţional pentru copii din grădiniţe care provin din familii defavorizate
Având în vedere prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în

învaţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
Mai având în vedere prevederile art.14 alin.1 din anexa la H.G.R. nr.15/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în
învaţământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă
Luând în considerare Lgea Asistenţei Sociale nr.292/2011, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei
Naidăş
În temeiul art. 36 alin.(6) lit. a) pct.1 şi 2 coroborate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Comunei Naidăş intrunit in sedinta ordinară
HOTĂRÂSTE:
Art.1. – Se aprobă procedura de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor speciale
identificate şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copii din grădiniţe care provin din familii
defavorizate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei NAIDĂŞ
prin serviciile de specialitate.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş; intră în vigoare şi se
comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;

-

Primarul comunei Naidăş
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
Compartimentul de Asistenţă Socială al Consiliului Local al comunei Naidăş
Şcoala Gimnazială “Vasile Versavia” Naidăş.
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Anexă la H.C.L. Naidăş nr.16/22.03.2016

PROCEDURA
de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor speciale identificate şi de acordare a
stimulentului educaţional pentru copii din grădiniţe care provin din familii defavorizate
CAP I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezenta procedură descrie modul în care este organizată şi desfăşurată activitatea de
acordare a stimulentului educaţional pentru copii din grădiniţe care provin din familii defavorizate.
Art.2. În desfăşurarea activităţii se vor utiliza proceduri de lucru proprii, stabilite în
conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învaţământul preşcolar
a copiilor provenind din familii defavorizate coroborate cu prevederile H.G.R. nr.15/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind
stimularea participării în învaţământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
Art.3. Procedurile de lucru elaborate vor fi aprobate de Primarul comunei naidăş, judeţul
Caraş-Severin în maxim 10 zile de la aprobarea modalităţii de identificare aşi de soluţionare a
situaţiilor identificate.
Art.4. Activitatea de acordare a stimulentului educaţional pentru copii din grădiniţe care provin
din familii defavorizate, se va implementa de către Compartimentul de Asistenţă Socială al Consiliului
Local al comunei Naidăş
CAP.II BENEFICIARI
Art.5. Beneficiază de stimulentul educational acordat sub formă de tichete sociale pentru
gradiniţă, copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România,
în vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.
Art.6. Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu
sau reşedinţa şi/sau fără locuinţă, denumiţi persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în
evidenţa compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei Naidăş.
Art.7. Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română,
dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai
Confederaţiei Elveţiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în
România, în condiţiile legislaţiei române;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în conditiile legii, o formă de protecţie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.
Art.8. Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru gradiniţă este
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Art.9. Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă se acordă copiilor
cu vârstă cuprinsă între 3 şi 6 ani (împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar) provenind din familii defavorizate
şi al căror venit lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim
garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 10. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate
veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de
copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării
stimulentului educaţional.
Art.11. Stabilire venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor art.10 se
exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin
Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din
fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii
educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe
de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau
juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
(3) Veniturile realizate de membrii familiei inclusiv cele exceptate se dovedesc, după caz, prin
documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate
poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.
(4) În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte
familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a
unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de
familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din
veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.
(5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. anterior
solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea
împreună.
CAP.III IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR
Art.12. Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de
învăţământ preşcolar.
Art.13. Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Aparatului de Lucru al Primarului
comunei Naidăş va desfăşura la începutul fiecărui an şcolarsau ori de câte ori se consideră necesar,
activităţi de informare cu privire la modalitatea de acordare a stimulentului educaţional.
Art.14. Identificarea beneficiarilor se realizează prin cel puţin una din următoarele situaţii:
- solicitarea directă din partea familiei, reprezentantului legal al copilului stabilit în condiţiile
legii;
- sesizarea din partea cadrelor didactice ale unităţii şcolare în care este înscris copilul;
- sesizarea din partea unei alte instituţii publice sau private;
- semnalarea/sesizarea scrisă sau telefonică a oricărei alte persoane care intră în contact cu
astfel de caz;
- autosesizare;
- informarea comunităţii şi societăţii civile;
- identificarea prin intermediul tuturor angajaţilor care sunt implicaţi în activitatea de asistenţă
socială, familiile defavorizate cu copii ce ar putea deveni eligibili ai programului şi va putea oferi
informaţii despre modalitatea de acordare a stimulentului educaţional.
CAP.IV ACORDARE DREPTULUI LA STIMULENT
Art.15. Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte
criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele
doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia (prezentate lunar) şi
înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de gradiniţă.
Art.16. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participăarii copilului la activităţile organizate
în cadrul grădiniţei, în perioada septembrie-iunie.
Art.17. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul familiei,
respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în conditiile legii, şi se înregistrează la sediul

Primăriei comunei Naidăş, Compartimentul de Asistenţă Socială, dacă familia are domiciliul sau
reşedinţa pe raza comunei Naidăş.
Art.18. În termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii, persoana angajată în cadrul
Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Aparatului de Lucru al Primarului comunei Naidăş
va efectua verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare.
Art.19. Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a
primarului, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării.
Art.20. (1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care se comunică sau
se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat iniţial dreptul.
(2) Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu îndeplinesc
condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege.
(3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege.
(4) Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziţie scrisă a primarului
comunei Naidăş, începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), care se comunică titularului în termenul prevăzut de lege.
Art.21. Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente
educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului comunei Naidăş, până la data de 15 a lunii în curs,
pentru luna anterioară, pentru toti beneficiarii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş
şi a unităţilor arondate de pe raza comunei Naidăş.
Art.22. Distribuirea prevăzută la art.23 se face în baza situaţiei centralizatoare privind
beneficiarii, conform prezenţei înregistrate în luna anterioară, transmisă de către conducerea Şcolii
Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş către Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Aparatului
de Lucru al Primarului comunei Naidăş.
Art.23. Situaţia prevăzută la art.24 va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, codul
numeric personal ale copilului şi ale reprezentantului acestuia, precum şi numărul de absenţe
înregistrate.
Art.24. În cazuri excepţionale, o singură dată pe an şcolar, copii pot beneficia, de tichete
sociale şi dacă în luna monitorizată, au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive
medicale, conform adeverinţei medicale eliberată de un medic specialist.
Art.25. Valoarea nominală lunară a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social
de referinţă şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la gradiniţă, beneficiar al
stimulentului educaţional.
Art.26. În vederea desfăşurării activităţii prevăzute de prezenta procedură, se va utilize şi
respecta modelul de anexe prevăzut de H.G.R. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învaţământul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă.
CAP.V DISPOZIŢII FINALE
Art.27. Se interzic titularului:
a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care
suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor
bunuri şi/ori servicii;
c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel
care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare
autocolantele speciale ale unităţii emitente;
d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât
alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.
Art.28. Prezenta procedură se completează cu dispoziţiile Legii nr.248/2015 şi a H.G.R.
nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015
privind stimularea participării în învaţământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi
a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
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