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PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind acordarea tichetelor sociale copiilor din familii defavorizate

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
Urmare cererii numitei Haîdău Gabriela Ionela înregistrată sub nr. 2/28.01.2019;
Urmare a referatului nr. 891/30.01.2019 întocmit de compartimentul de specialitate prin care 

propune acordarea tichetelor sociale copiilor din familii defavorizate;
Analizând şi documentele justificative depuse la dosar;
Ca urmare a prevederilor art.5 din Legii nr, 248/2015, privind stimularea participării In 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Având în vedere prevederile art,7 alin.1, din H.G. ne. 15/ 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 2+8/2015, privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

în temeiul dispoziţiilor art. 61, alin.2, a rt 63 alin. 1, lit. „d” şi art, 68 alin. 1 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
A rt.I. -  a) începând cu luna IANUARIE 2019 se acordă Tichete sociale copiilor din familii 

defavorizate, titularei HAÎDĂU GABRIELA IONELA, i
-b) Beneficiar al stimulentului educaţional este copilul:

BODAŞCĂ IONUŢ _________________ ,
-c) Valoarea unui tichet este de 50 lei/lună;
-d) Stimulentul educaţional se acordă aferent anului şcolar 2018-2019, perioada ianuarie -

iunie 2019;

Art.2. - Prezenta dispoziţie poate fi atacata, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările si completările ulterioare;

Art.3. - Ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii revine compartimentului asistenţă 
socială.
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Nr. 891 Data: 30.01.2019

SE APROBĂ 
PRIMAR 

Ing. Mezdrea Viluţ

Subsemnata Ţîcşa Doina Ştefania, în calitate de consilier în cadrul compartimentului asistenţă 

socială, vă propun spre aprobare acordarea Stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale, 

titularei, Haidău Gabriela Ionela domiciliată în satul Domişoara, nr. 54, comuna Poiana Stampei, 

judeţul Suceava, beneficiar al tîchetelor sociale fiind fiul acesteia, Bodaşcă Ionuţ 5 de ani, preşcolar la 

Grădiniţa Poiana Stampei-Domişoara.
A

fn urma analizării documentelor justificative depuse, se constată faptul că titulara este eligibilă 

) în vederea acordării stimulentului educaţional, pentru fiul său, în sumă de 50 iei/lună, aferent anului 

şcolar 2018-2019.

Faţă de aceste aspecte vă rog să analizaţi şi să dispuneţi emiterea dispoziţiei.

Contabil Şef,
Ec. Rogojan M irela
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