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privind ?ncetarea acordirii stimulentului educalional,
(tichet sociol pentru grddinitdl

Nicolae SSldgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr.248/201"5, privind stimularea pa

invaldm6ntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate .

Jin6nd cont de HotarArea Guvernului nr. 626/201,6 pentru modificarea gi

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii n r,248/20
stimularea participdriiin ?nv515m6ntul preqcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate 5i a procedurii de acordare a f.ichetelor sociale pentru gradinila, ap
Hotdrdrea Guvernului nr. 1,5/201,6 cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Analizdnd referatul de specialitate intocmitin acest sens si costatAnd cd ti
cererii d-na Muregan Ana, depdpegte venitul net pe membru de familie, prevdzu

in temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 si art. 1i-5 alin. (1) lit. a

nr.2I5/2001- privind administra!ia publicd localS, republicatS, cu modificarile si c
ulterioare, emite urmdtoarea :

DtsPoztTtE
Art.1 lnceteszd acordarea stimulentului educational (tichet saciol pentru

incepdnd cu luna iunie 20L7, titularei Mure'gan Anq cu CNP:2850925091159, do
in araSul Bicaz, str.Piatra corbului ,b1.4, sc.B, ap.L9, jud. Neomf, in calitote de re
legol pentru minorul Muregan Elisei Gelu cu CNP: 5L10221-25823, beneficiar al
stimulentului educqlional, deoarece familict depd;egte venitul net pe membru de

privind

ate prin

rul
lege*

in Legea

pletd rile

prevazut de lege.
Art. 2 Prezenta dispozitie se poate ataca potrivit prevederilor Legii con

administrativ n r.554/2004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Art.3 Serviciul de Asistentd Sociala din subordinea Consiliului Local Bicaz, duce la

indeplinire prevederile prez-entei dispozi!ii gi o va comunica titularului in termen
la data emiterii.

Art.4 Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozi{ia se va comunica pe nelor gi

autoritatilor i sate.
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