ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 25/2016
privind acordarea dreptului la stimulent educaţional sub form a de tichete sociale pentru grădiniţă,
in luna martie 2016
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Primarul comunei Bruiu,
Având în vedere:
- referatul nr. 834/01.04.2016 intocmit de către persoana responsabila cu atribuţii de asistenta sociala
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu prin care propune acordarea, in luna
martie 2016 a tichetelor sociale pentru grădiniţă
- Listaprivind absentele înaintata de către Şcoala Gimnaziala Bruiu, înregistrata cu nr. 833/01.04.2016
în baza art. 2 alin.(l) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preşcolare
a copiilor provenind din familii defavorizate, art. 7 alin.(l) si alin. (2), art. 13, a r t . 14 alin. (1) si alin.(2) si
art. 15 alin. ( I ) (2) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preşcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă,
în temeiul art. 63 alin. ( I) lit. d), raportat la alin. (5) lit. c), art. 68 alin. (1) şi cele ale art. 115 alin. (1),
lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

m
p ilii

DISPUNE:

Art.l. Acordarea dreptului la stimulent educaţional sub form a de tichete sociale pentru grădiniţă,
in luna martie 2016, beneficiarilor prevăzuţi in Anexa care face parte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.2. Suma acordata cu titlu de stimulent educaţional este de 50 lei /copil.
Art. 3. Distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniţă se face pana la data de 15 a lunii in curs, pentru
luna anterioara.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoana cu atribuţii de asistenta sociala
din cadrul Primăriei Comunei Bruiu.
Emisă în Bruiu la data de 01.04.2016.

PRIMAR,
Berghea Io;

Difuzat: lex. Instituţia Prefectului-judeţul Sibiu,
1 ex. Dosar Dispoziţii
lex. Pt. comunicare reprezentanţilor fam.
lex.dosar solicitant

AVIZAT,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

