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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind  stabilirea modalităților de identificare a  beneficiarilor de tichete sociale  
privind stimularea  participarii in invatamantul prescolar  

a copiilor provenind din familii defavorizate 
 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând referatul nr. 273 din 05.02.2016 al consilierului cu atribuții de asistență socială din cadrul 

compartimentului asistentă socială din aparatul de specialitate al primarului referitor la necesitatea stabilirii 
modalităților de identificare a  beneficiarilor de tichete sociale privind stimularea  participarii in invatamantul 
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate,  

Văzând și proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităților de identificare a beneficiarilor de tichete 
sociale, expunerea de motive, raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului 
şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  

Având în vedere prevederile art.4, alin(2) din Legea Nr. 248/2015 privind stimularea participarii in 
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;  

Luând în considerare prevederile art.35 din H.G Nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare  a tichetelor sociale pentru grădinița; 

În baza prevederilor art.36, alin(1) și alin(2), pct. ,,d” și art.36, alin(6), lit.,,a”, pct.1, art. 45 al.(1) și 
art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr.215, lege a administratiei publice locale, republicată în anul 2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 -Se stabililesc modalitățile de de identificare a  beneficiarilor de tichete sociale privind stimularea 

participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform Anexei care face parte 
integranta din prezenta. 

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei, 
contabilul și compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bănia. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu 
www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  

     
Bănia la 29.02.2016 
Nr. 17 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Marin Nicolae 
   Contrasemnează 

   Secretar  
   Pavel Marin 
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  Marin Pavel  
 
 
 

Modalitățile de identificare a beneficiarilor de tichete sociale privind stimularea participarii in 
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

 
 Activitatea stabilită    Modul de realizare  

I. Identificarea beneficiarilor în primul an școlar de implementare a legii  
 I.1. – Publicarea condițiilor și 

modalităților de acordare;  
Se vor publica prin afișare la sediul primăriei Bănia și pe pagina de Internet 
www.primariabania.ro :  
- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor 
sociale pentru grădiniţă  

-  Normele de aplicare a L.248/2015 aprobate prin HG nr. 15/2016;  
- Formularul Cerere-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea tichetelor 

sociale pentru grădiniță;  
 I.2. - Identificarea posibililor 

beneficiari de tichete sociale   
Se va solicita în scris  unităților de învățământ de pe raza comunei Bănia, 
evidența nominală a copiilor înscriși în anul școlar curent cu vârsta între 3 ani 
împliniți oricând pe parcursul anului şcolar curent și 6 ani, împliniţi după data de 
1 septembrie a anului şcolar curent.   

 I.3 -  Identificarea familiilor 
defavorizate, cu copii, 
beneficiare de ajutor social sau 
alocație pentru susținerea 
familie;  

Din evidența școlară prevăzută la pct. I.2 se vor identifica copiii care fac parte 
din familii  beneficiare de ajutor social sau alocație pentru susținerea familie;  
acestor familii, stimulentul li se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de 
cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la 
grădiniţă.  

 I.4 –  Identificarea și verificarea 
îndeplinirii condițiilor de 
acordare familiilor defavorizate, 
altele decât cele prevăzute la 
pct. I.3. 

Primirea și înregistrarea ,,Cererilor-declarație pe proprie răspundere pentru 
acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță”, însoțite de documentele 
justificative privind veniturile familiei,  până la data de 30 aprilie 2016, depuse de 
reprezentanții legali ai familiilor cu copii în evidența școlară de la pct. I.2, altele 
decât cele de la pct. I.3, sau ale altor familii defavorizate, identificate de 
compartimentul asistență socială din evidențele deținute. 

II. Modalitatea de identificare a noilor cazuri după primul an de aplicare  
 II.1 - Identificarea noilor cazuri de 

familii beneficiare cu ocazia stabilirii 
drepturilor la ajutor social sau 
alocație de susținere a familiei 

Cu ocazia stabilirii drepturilor la ajutor social sau alocație de susținere a familiei, 
reprezentanții familiilor cu copii, vor fi informați cu privire la condițiile și 
modalitățile de acordare a tichetelor de grădiniță.  

 II.2 – Urmărirea îndeplinirii 
condițiilor pentru  noi cazuri,  cu 
sprijinul unităților de învățământ 
de pe raza comunei Bănia;   

Unitățile de învățământ vor comunica primăriei, în termen de 3 zile lucrătoare de 
la înscriere, copiii nou înscriși la grădiniță în vederea verificării condițiilor de 
acordare a tichetelor de grădiniță, precum și cazurile de familii care refuză 
înscrierea copiilor la grădiniță, în vederea identificării motivelor de refuz și 
încunoștiințarea despre posibilitatea acordării tichetelor.  

 II.3 - Stabilirea drepturilor 
urmare a depunerii și verificării 
cererii-declarație;  

Familiile defavorizate, prin reprezentanții legali vor depune cererile-declarație 
însoţite de documentele justificative, la primăria comunei Bănia, până la data de 
20 decembrie a fiecărui an calendaristic, inclusiv 2016, pentru anul școlar 
următor.   

III. Modalitatea de soluţionare a 
situaţiilor identificate 

Soluționarea cererilor-declarații pe proprie răspundere pentru acordarea 
tichetelor sociale pentru grădiniță, vor fi soluționate în condițiile și termenele 
prevăzute de Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015;   

IV. Identificarea copiilor 
neinscrisi la grădiniță pe toată 
perioada implementării legii 

Cu ocazia efectuării diferitelor anchete sociale, pe totată perioada implementării 
legii, se vor identifica copiii de vârsă preșcolară neînscriși la grădiniță, 
informând părinții despre posibilitatea obținerii tichetelor de grădiniță 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
Marin Nicolae 

  Contrasemnează 
 Secretar  

  Marin Pavel  

ANEXA 
La HCL Bănia nr. 17/29.02.2016 


