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JUDEIUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect 
HOTARAREA Nr. $L( 

Privitoare la : aprobarea regulamentului de identificare a beneficiarilor de 
tichete sociale acordate drept stimulente educatinale pentru gradinita 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
29.04.2021, la care participă un nr. de consilieri din totalul de 15 din câţi 
este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr.38/25.03.2021 doamna consilier local Borghina 
Elena Oabriela a fost ales preseclinte ele sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.2521 din 21.04.2021 
prezentata de dl. Schell Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al 
comisiilor de specialitate ,precum şi raportul de specialitate nr.2522/21.04.2021 
întocmit de compartimentul Directia de Asistenţă Socială şi Asistenţă Medicală 

prin care se propune aprobarea regulamentului de identificare a beneficiarilor de 
tichete sociale acordate drept stimulente educationale pentru gradinita. 

În conformitate cu, prevederile art.4 din Legea nr.248/2015 privind 
stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, modificata si completata de Legea nr.49/2020, Hotararii Nr. 
l 5/2016 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 

În temeiul art.129, alin.(2) lit.d), alin (7) Iit.b) si ale art.196 alin (1) lit.(a) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare cu un număr de voturi "pentru" 
Adoptă următoarea : 



HOTĂRÂRE: 

Art. I :Se aprobă r~gulamentul procedurii de identificare a beneficiarilor si 
de acordare a tichetelor sociale acordate drept stimulente educationale pentru 
gradinita, prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare. 

Art.2 Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educationale sub 
forma tichetelor sociale pentru gradinita se asigura de la bugetul de stat 

Art.3 :Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Primarul orasului 
Brezoi. 

Art.4 Pe data intrarii in vigoare a prezentei HCL nr. isi inceteaza 
aplicabilitatea HCL 'nr.12 din 2016. 

Art.5 :Prezenta hotărâre va fi comunicata Institutiei Prefectului-Judetul 
Valcea si Primarului orasului Brezoi. 

- Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi, .„ .. „ ...... „„ .. . 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Sandu Nrcoţ.ae 

~-Jr 
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Nr.2521 din 21.04.2021 

Referat de aprobare a proiectul de hotarare, privind aprobarea: 
Regulamentului de identificare si acordare a stimulentului educational 

pentru gradinita 

Intrucat unul dintre obiectivele principale ale autoritatii locale este stimularea 
accesului in invatamantul prescolar al copiilor provenind din familii 
defavorizate. 

Luand în considerare prevederile: 
- Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

- l,egii Educatiei Nationale nr. l/2011, cu modificarile si completarile 
ul teri ore 

- Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea dreptului copilului , cu 
modificarile si completarile ulterioare, republicata: 

- Legii nr.49/2020 pentru modificarea si completarea Legii 248/2015 privind 
stimularea particip~lrii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din 
familii defavoriz,ate, cu modificarile si completarile ulterioare 

Stimulentul educational se acorda in cadrul unui program de interes 
national, potrivit prevederilor din Legea Asistentei sociale 292/2011 cu 
rnodificarile ulterioare art. 9 alin. (2) " beneficiile de asistenta sociala se acorda 
in bani sau in natura si cuprind alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si 
facilitate" si art. (5) "beneficiile de asistenta sociala in natura , prevazute la 
alin.(2), pot fi ajutoare materile constand in bunuri de folosinta personala sau 
indelungata si alimentare, acordate individual ori in cadrul unor programe 
destinate facilitarii, accesului la educatie, sanatate si ocupare". 



Potrivit noilor modi(lcari, stimulentul educational se acorda copiilor din 
familiile care au dreptul la alocatie pentru sustinerea acordata in baza Legii 
nr.2771201 O privind alo'catia pentru sustinerea familiei, republicata, cu 
modificarile si comt~letarile ulterioare, indiferent daca familia se afla se afla in 
plata acestui drept ?au acesta este suspendat. 

Stimulentul se 1'c1·c01;l1a' din oficiu, odata cu stabilirea dreptului de alocatie 
pentru sustinerea famil'f'~i ,, sau <lupa acordarea acestuia, persoanei care este si 
titularul alocatiei penutu sustinerea familiei. Tichetul se acorda si copiilor aflati 
in ingrijirea persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea 
copilului pe perioada absentei parintilor , conf. art. l 04 din Legea nr.272/2004 
privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si 
completarile ulterioare, daca veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in 
îngrijire, nu depaseste nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei 
pentru sustinerea familiei. In acest caz stimulentul educational se acorda la 
cerere. 

Valoarea unui tichet social pentru gradinita va fi de 0,2 ISR exprimat in lei 
( adica 100 lei) .si se . acorda numai pentru copii inscrisi intr-o unitate de 
invatamant prescolar. · Frecventarea gradinitei este obligatorie fiind admise 
numai absente mntivate in baza unor scutiri medicale sau învoirii de catre 
parinti. 

Fata de cele prezentate propun Consiliului Local aprobarea Regulamentului 
de identificarea si acordare a stimulentului educational pentru gradinita. 
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Nr. 2522 din 21.04.2021 

Raport de specialitate 

privind proiectul de hotarare, referitor la aprobarea: regulamentului de 

identificare si acordare a stimulentului educational pentru gradinita 

Subsemnata Antonc Larisa, avand functia de Inspector in cadrul Dircctiei de 

Asistenta Sociala va aduc la cunostiinta faptul ca inccpand cu data de 1 ianuarie 

2021 a intrat în vigoare Legea nr. 49/2020 prin care se modifica o parte din 

criteriile de acordare a stimulentului educational sub forma de tichete sociale 

pentru gradinita urmatoarele: 

Stimulentul educational se acorda in cadrul unui program de interes national, 

potrivit prevederilor din Legea Asistentei sociale 292/2011 cu modificarile 

ulterioare art. 9 alin. (2) " beneficiile de asistenta sociala se acorda in bani sau in 

natura si cuprind alocatii, indcmnizatii, ajutoare sociale si facilitate" si art. (5) 

"beneficiile de asistenta sociala in natura , prevazute la alin.(2), pot fi ajutoare 

materile constand in bunuri de folosinta personala sau indelungata si alimentare, 

acordate individual ori in cadrul unor programe destinate facilitarii, accesului la 

cducatie, sanatate si ocupare". 

Potrivit noilor modificari, stimulentul educational se acorda copiilor din 

familiile care au dreptul la alocatie pentru sustinerea acordata in baza Legii 

nr.277 /20 I O privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla se afla in plata acestui 

drept sau acesta este suspendat. 



Stimulentul se acorda din oficiu, odata cu stabilirea dreptului de alocatie pentru 

sustinerea familiei , sau dupa acordarea acestuia, persoanei care este si titularul 

alocatiei pentru sustinerea familiei. Tichetul se acorda si copiilor aflati in ingrijirea 

persoanei care a fost deseni~ata de parinte pentru intretinerea copilului pe perioada 

absentei parintilor , conf:. art. I 04 din Legea nr.272/2004 privind protectia si 
I 

promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, daca 

veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in ingrijire, nu depaseste nivelul 

maxim de venituri pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei. In acest 

caz stimulentul educational se acorda la cerere. 

Valoarea unui tichet social pentru gradinita va fi de 0,2 ISR exprimat in lei ( 

adica I 00 lei) si se acorda numai pentru copii inscrisi într-o unitate de invatamant 

prescolar. Frecventarea gradinitei este obligatorie fiind admise numai absente 

motivate in baza unor scutiri medicale sau învoirii de catre parinti. 

Avand in vedere modificarile survenite in baza Legii 49 din 16 apr.2020,a 

Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamintul prescolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate, propun aprobarea proiectului de 

hoatarare privind Regulamentul de identificare si acordare a stimulentului 

educational pentru gradinita. 

Inspector, 
Antonc Larisa 

~ 



Regulament: 

Stimulentul educational se acorda: 

din oficiu, pentru copii care provin din familiile beneficiare de alocatie pentru 

sustinerea familiei, dupa caz, odata cu stabilirea dreptului de alocatie pentru 

sustinerea familiei, sau dupa caz acordarea acestuia persoanei care este si 

titularul alocatiei pentru sustinerea familiei. 

Pe baza de cerere pentru copii aflati in ingrij irea persoanei care a fost 

desemnata de parinte pentru intretinerea copilului pe perioada absentei 

parintilor, conform art. I 04 din Legea nr.272/2004 rivind protectia si 

promovarea dreptului copilului, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, daca veniturile pe persoana, inclusive copilul aflat in îngrijire, nu 

depaseste nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei pentru 

sustinerea familiei. 

- Valoarea tichetului educational este de 0,2 ISR exprimat in lei /luna/copil 

conform prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in 

invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 

modificata si completata prin Legea nr.49/2020 pentru modificarea si 

completarea Legiinr.248/20 l 5p5rivind stimularea participarii in invatamantul 

prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 

Stimulentele educationale se acorda sub forma tichetelor sociale, bonuri de 

valoare care se emit de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor 

Publice. 

Stimulentul educationale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate 

pentru achizitioanarea produselor alimentare , de igiena, a produselor de 

imbracaminte si/sau a rechizitelor. 

Este interzisa utilizarea tichetelor pentru achizitionarea de tigari si/sau 

bauturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea in bani„ 


