
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA` 

 

HOTĂRÂREA  

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  

stimulent educaţional 

 

Consiliul Local al Comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta ordinara  in data 

de 29.09.2017 in prezenta a 10 consilieri din totalul de 11 in functie; 

 

Avand  in vedere : 

-raportul nr. 2761 din 25 .09.2017 a persoanei cu atributii pe linie de protectie sociala, 

doamna Rus Saveta Consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva, prin 

care arata necesitate adoptarii unei Hotarari, privind modalitatea de identificare a 

beneficiarilor de stimulent educaţional; 

     -expunere de motive cu nr. 2760 din  25.09.2017  intocmita de viceprimarul comunei 

Parva, d-nul Calus Toader-Vasile, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes 

local ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor 

social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

     -raportul/avizul favorabi/nefavorabil  nr.2952 din 29.09.2017  Comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului Local Parva  pentru Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-

Culturale, Culte, Munca si Protectie Sociala, Protectia Copilului, Activitati Sportive si 

Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si Comert; 

            -raportul de avizare nr. 2952 din 29.09.2017 al Comisiei de specialitate Studii, Activitati 

Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea 

Teritoriului si Urbanism; 

            -prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar al 

copiilor provenind din familia defavorizate cu modificarile ulterioare; 

            -prevederile H.G.R. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

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

grădiniţă.  

  În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin. (2)  lit.”d”, alin.(6) lit.a), pct.2, art.45 alin.(1) 

şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificari si completari 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1  Se aprobă ca modalitate de identificare a beneficiarilor de stimulentul 

educaţional, potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, selectarea 

acestora din rândul: 

a) beneficiarilor de venit minim garantat (Legea nr.416/2001) şi de alocaţie pentru 

susţinerea familiei (Legea nr.277/2010, republicată), care sunt în baza de date ai Biroului  de 

Asistenţă Socială, cu minori care frecventează grădiniţa,  

b) altor categorii sociale care nu sunt beneficiari ai Legii nr.416/2001 şi/sau ai Legii 

nr.277/2010, dar  îndeplinesc condiţiile de eligibilitate,  

c) beneficiarilor identificaţi prin intermediul Biroului de Asistenta Sociala. 

Art. . 2. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul „pentru”a 10 consilieri din totalul de 

10 prezenti. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinteaza  primarul 

Comunei Parva,domnul Strugari Ioan,viceprimarul Comunei Parva domnul Calus Toader-

Vasile si doamna Rus Saveta Consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva. 

 



Art. 4.  Prezenta hotărâre se  aduce la cunoştinţa publică prin afisare si se comunica prin 

grija secretarului comunei cu : 

- Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud; 

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bistrita-Nasaud; 

            - Primarului Comunei Parva, domnul Strugari Ioan; 

            - Viceprimarul comunei Parva; 

                        - Compartiment de Stare Civila,Asistenţă Socială si Autoritate Tutelara. 

                            

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                                    Contrasemneaza secretar, 

      SCURTU P. VASILE                                                                                          Calus Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.48 

Din 29.09.2017 
                                                                                                                              



                                                

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Viceprimarul comunei Parva 

Nr.2760/25.09.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  

stimulent educaţional 

 

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi 

al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete 

sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării 

în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt 

îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: 

    a) copilul este inscris intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: 

    b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat 

pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv 284 lei. 

Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al 

copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe 

perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social 

de referinţă şi este de 0,1 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al 

stimulentului educaţional, respectiv 50 lei. Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor 

sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de 

îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. 

Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie. 

Procedura de acordare a tichetelor sociale a fost stabilită prin H.G. nr.15/2016 din 19 ianuarie 

2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă iar modalitatea de identificare a 

beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

Având în vedere cele prezentate, rezultă faptul că beneficiarii acestui program fac parte implicit 

din categoria beneficiarilor de venit minim garantat (Legea nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare) şi ai beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei (Legea nr.272/2004, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare), care sunt în baza Primariei Parva, care sa fie 

inscris intr-o unitate de invatamant prescolar si venitul lunar pe membru de familie sa fie de până la de 

două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 . 

Prin urmare, beneficiarii stimulentului educaţional vor fi identificaţi în primul rând din aceste două 

categorii. De asemenea vor fi luate în evidenţă şi persoanele fără adăpost care îndeplinesc condiţiile de 

eligibilitate. În cazul în care se identifică prin intermediul biroului de asistenta sociala Şcoli 

familii/părinţi singuri cu minori eligibili, care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate mai 

sus, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 2 din Legea nr.248/2015 din 28 octombrie 2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, aceştia 

vor fi luaţi în evidenţă pentru a beneficia de stimulent educaţional. Astfel estimăm un numărul de până 

la 40 de beneficiari  ai acestui program social. 

Luând în considerare cele prezentate, înaintăm Consiliului Local Parva proiecul de hotărâre 

alăturat, pentru aprobare. 
VICEPRIMAR 

Calus Toader Vasile 
                                                 



      
 

                               

                     ROMANIA         

         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

         PRIMARIA COMUNEI PARVA      

         NR. 2761 din 25 .09.2017     
 

 

                                                 

R A P O R T 
  privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  

stimulent educaţional 

 

 

       Subsemnata Rus Saveta - avand functia de Consilier din cadrul compartimentului 

ASISTENTA SOACIALA SI AUTORITATE TUTELARA din aparatul de specialitate al  

PRIMARULUI comunei Parva; 

 

               Avand  in  vedere; 

 

-expunere de motive cu nr. 2760 din  25.09.2017  intocmita de viceprimarul comunei Parva, d-nul 

Calus Toader-Vasile, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate 

in anul 2017 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           -prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor 

provenind din familia defavorizate cu modificarile ulterioare; 

         -prevederile H.G.R. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

        Văzând expunerea de motive nr. 2760 DIN 25.09.2017 privind modalitatea de identificare a 

beneficiarilor de stimulentul educaţional potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 

2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate;  

  În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin. (2)  lit.”d”, alin.(6) lit. „a”, pct.2, art.45 alin.(1) şi 

art.115 alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

Constat: 

 

          Necesitatea  adoptarii unei hotarari  privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  

stimulent educaţional. 

                               

 

 

 

INTOCMIT 

Conilier 

                  RUS SAVETA 

             

     

 

 

 

 

 

 



 

                 ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA  

Comisia:Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat...; 

Nr. ______/ ____________2017. 

 

 
                                                                                 RAPORT 

                                                                          asupra hotărârii (proiect) 

  privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  

stimulent educaţional 

 
 

In sedinţa  Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si 

Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism;.de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit 

art.44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu modificările si 

completările ulterioare, azi _____________2017,am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si 

constăm că : 

 Acesta se încadrează în: 

      -raportul nr. 2760  din 25 .09.2017 a persoanei cu atributii pe linie de protectie sociala, doamna 

Rus Saveta Consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva, prin care arata 

necesitate adoptarii unei Hotarari, privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent 

educaţional; 

           -expunere de motive cu nr. 2761 din  25.09.2017  intocmita de viceprimarul comunei Parva, d-

nul Calus Toader-Vasile, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           -prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor 

provenind din familia defavorizate cu modificarile ulterioare; 

         -prevederile H.G.R. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

        Văzând expunerea de motive nr. 2760 din 25.09.2017, privind modalitatea de identificare a 

beneficiarilor de stimulentul educaţional potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 

2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate;  

  În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin. (2)  lit.”d”, alin.(6) lit. „a”, pct.2, art.45 alin.(1) şi 

art.115 alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 

H O T A R A S T E 

 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 

forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”____ „împotrivă’’ , ________„abţineri” de la 

vot din totalul de______prezenti. 

 

 

 

                                           PRESEDINTE  ,                                                                 SECRETAR,     

                                   RUS I. IOAN                                                    CALUS TOADER-VASILE 

 

 

 

 



                 ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA  
Comisia,Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie Sociala, Protectia Copilului, 

Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si Comert; 
Nr. ______/ ____________2017. 

 

 
                                                                                 RAPORT 

                                                                          asupra hotărârii (proiect) 

  privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de  

stimulent educaţional 

 
 

In sedinţa  Comisiei Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si 

Protectie Sociala, Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, 

Servicii Publice si Comert;;.de pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art.44(1),  art.54(4)  şi (5) 

din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu modificările si completările ulterioare, azi 

_____________2017,am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 

 Acesta se încadrează în: 

      -raportul nr. 2761 din 25 .09.2017 a persoanei cu atributii pe linie de protectie sociala, doamna 

Rus Saveta Consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva, prin care arata 

necesitate adoptarii unei Hotarari, privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent 

educaţional; 

           -expunere de motive cu nr. 2760 din  25.09.2017  intocmita de viceprimarul comunei Parva, d-

nul Calus Toader-Vasile, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           -prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar al copiilor 

provenind din familia defavorizate cu modificarile ulterioare; 

         -prevederile H.G.R. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

        Văzând expunerea de motive nr. 2760 din 25.09.2017, privind modalitatea de identificare a 

beneficiarilor de stimulentul educaţional potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 

2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate;  

  În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin. (2)  lit.”d”, alin.(6) lit. „a”, pct.2, art.45 alin.(1) şi 

art.115 alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 

H O T A R A S T E 

 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 

forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”____ „împotrivă’’ , ________„abţineri” de la 

vot din totalul de______prezenti. 

 

 

                                           PRESEDINTE  ,                                                                 SECRETAR,     

                                  BIRTE NATU                                                           SCURTU I. IOAN 


