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PRIMAR

DrsPozrTrE

privind acordarea stimulentului educational,
(tichet social pentru grddinitil)

Nicolae sSldgean, primarul oragului Bicaz, judegul Neam!;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr.248/201b, privind stimularea participbrii in

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

JinAnd cont de Hot516rea Guvernului nr. 1.5/20L6 prirr care au fost aprobate
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.284/2015, privind stimularea participdrii in
invS;5m6ntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru qrbdinit5.

Analiz6nd cererea gi declaragia ie propria rbspuncere pentru acordarea stimulentului
educalional (tichet social pentru grbdini!5) precum si celelalte documente justificative
existente la dosar, depuse la Primbria oragului Bicaz, inregistrat sub nr.1B /OL1,j-.2016,in temeiul prevederilor art. 63 alin. irl tit, d), art. 68 gi art. l-15 alin. (1) lit. a) din
Legea nr,21'5/2001- privind administralia publicd localS, repubrlicatS, cu modificEriie 9icompletdrile ulterioare, emite urmbtoarea :

DTSPOZITIE
Art'1 alin'(1) AcordE stimulentul educational (tichet social pentru grddinifd)

titularului cirlan Daniela Aurelia cu cNP:27604L527a60'L, domiciliatS in oruirl Birur,
str'Barajului, bl '79,sc'B,ap.1-8, jud, Neam!, in calitate de reprezentant legal pentru copilulCirlan Gabriela Alexandra cu CNP:61- 1032727L543, beneficiar at stimulentului
educational, in sumE de 50 lei lunar.

alin. (2) Stimulentul educalional se acordb sub formS de,, tichet social ,,,

pentru anului gcolar 201-6 - 2017, incep6nd cu luna noiembrie 2ctj6.
alin"(3) Tichetul social pentru grddinild se ridicd de la doamna Asavei

Margareta, salariatd la compartimentul Gestiune, documente, adminstrativ, persoand
responsabild cu gestionarea tichetelor sociale.

Art' 2 Prezefrta dispozilie se poate ataca potrivit prevedelrilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificSrile gi completbrile ulterioarre,

Art.3 Serviciul de Asistentb Sociala din subordinea Consilir-rlui 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 persoanelor
gi autoritdtilor interesate,
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