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DrsPozrTrE

privind acordarea stimulentului educalional,
(tichet social pentru grddinifd)

Nicolae SdlSgean, primarul oragului Bicaz, judelul Neam!;
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 248/2015, privind stimularea participbrii in

invS!5m6ntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate .

Jin6nd cont de Hot5r6rea Guvernului nr. 15/2016 prin care au fost aprobate
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2015, privind stimularea participErii in
inv5;5m6ntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 9i a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru gr5dini!5.

Analiz6nd cererea 9i declaralia pe propria r5spundere pentru acordarea stimulentului
educalional (tichet social pentru grEdini!5) precum 9i celelalte documente justificative
existente la dosar, depuse la Prim5ria oragului Bicaz, inregistrat sub nr.40 /2O.Og.Z}LB.

in temeiul prevederilor art. 63 alin. jf; tit. d), art. 6-8 9i art. 115 alin. (1) lit. a) din
Legea nr' 2L5/20aL privind administratia public5 localS, republicatE, cu modificbrile 9i
completbrile ulterioare, emite urm5toarea :

DISPOZITTE
Art.l alin.(1) Acord5 stimulentul educafional (tichet social pentru grddinifd)

titularului Bircoci Ciprian cu CNP:1820927270053, domiciiiat in oragul Bicaz, str.ebttinig,
bl'11, ap.38, jud, Neam!, in calitate de reprezentant legal pentru copilul Bircoci Nicoleta
cu CNP:6L31206270023, beneficiar al stimulentului educational, in sum5 de 50 lei lunar.

alin, (2) Stimulentul educalional se acordb sub form5 de ,, tichet social ",
pentru anului gcolar 2018 - 2019, inceplnd cu luna septembrie 2018.

alin.(3) Tichetul social pentru grddinifd se ridicd de la doamna Asavei
Margareta, salariatd la compartimentul Gestiune, documente, adminstrativ, persoand
responsabild cu gestionarea tichetelor sociale.

Art. 2 Prezenta dispozitie se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare.

Art. 3 Direcfia de Asistent5 Sociala din subordinea Consiliului Local Bicaz, va duce
la indeplinire prevederile prezentei dispozilii gi o va comunica titularului in termen de 5
zile de la data emiterii.

Art.4 Prin grija secretarului oragului Bicaz, dispozilia se va comunica persoanetor
gi autoritbtilor interesate.

PRI Avizat pentru legalitate,
Nicolae
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