COMUNA CEICA
PRIMAR
România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
CUI-4784210
COD POȘTAL-417155

DISPOZITIE
privind acordarea dreptului la stimulentul educational,
sub forma de tichete sociale pentru gradiniţă
Având în vedere:
- dosarele de alocația pentru susținerea familiei, ale persoanelor prevăzute în anexă,
precum și referatul nr.3358 din data de 08.06.2021,
Luând în considerare:
- prevederilor art.2, art.3 si art.5 din Legea nr.248/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
- prevederile art.1, art.2, art.5, art.7, art.10, art.12, art.14 alin.1 şi 3, art.15 si
urmatoarele din H.G. NR. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a prevederilor
Legii nr.248/2015, precum și Hotărârea nr.391 din 31.03.2021, privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă,
În temeiul art.196 alin.1 lit.b din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
Primarul comunei Ceica,
DISPUNE:
Art.1. Se aprobă acordarea dreptului la stimulentul educaţional, sub forma de tichete
sociale pentru grădiniţă, pentru persoanele beneficiare de Legea 277/2010, privind alocația
pentru susținerea familiei, începând cu data de 01.05.2021, pentru persoanele prevăzute în anexă.
Art.2. Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe la Primăria
comunei Ceica, Judetul Bihor, orice modificare intervenita în componenţa familiei sau în
veniturile acestuia în termen de maxim 15 zile de la producerea acestuia, conform art. 12 din
H.G. Nr. 15/2016
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile, potrivit prevederilor
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizata.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului- Judetul Bihor, pentru controlul legalitatii
- compartimentului-financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ceica
-compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ceica
-persoanelor prevăzute în ANEXĂ.
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