


ROMANIA 
JUDETUL MARAMURES 
PRIMARIA Valea Chioarului 

DISPOZITIA 

Nr 149 / 12.10.2020 
privind acordarea dreptului la stimulentul educational 

pentru familia dnei / dlui PRECOP VIOREL - DANUT, CNP -
cu domiciliul in DURUSA , nr 1A, localitatea Valea Chioarului, judetul MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul localitatii Valea Chioarului, Judetul MARAMURES 
Avand in vedere :

- cererea depusa de dna/dl PRECOP VIOREL - DANUT , inregistrata sub nr 150 din
08.10.2020
- prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate

- prevederile HG 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru gradinita
- prevederile OUG. nr. 14/2016 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr.
248/2015

In temeiul art 155, art 196 alin (1),lit b), art 197 alin (4), art 199 alin (1) si (2), art 243 alin (1) 
lit a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

DISPUNE 

Art 1 lncepand cu data de 01.11.2020 se acorda dreptul la stimulent educational dnei/ 
dlui PRECOP VIOREL - DANUT, CNP , cu domiciliul in DURUSA , nr 1A, localitatea 
Valea Chioarului, judetul MARAMURES, pentru copilul/copiii : 

- PRECOP IOANA-IULIA, CNP ;
Art 2 Cuantumul lunar al sumei acordate cu titlu de stimulent educational este de 50.0 lei

constituita dintr-un numar de 1 tichete in valoare nominala de 50.0 lei. Stimulentul 
educational se acorda pentru anul scalar 2020-2021, plata dreptului fiind efectuata prin 
primarie. 

Art 3 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice 
modificare privind veniturile si numarul membrilor de familie sau al copiilor eligibili pentru 
acordarea dreptului la stimulent educational 

Art 4 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si lnspectie 
Sociala pana la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului 
certificata de Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire 
de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primariei. 

loan Sorin 

Valea Chioarului 
Nr 149 / 12.10.2020 
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