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HOTARARE
ind acordarea de stimulente (tichete) pentru copiii ce provin din farnilii defavorizate care
fiecr e'nteaza cu regularitate cursnrile invatamaritului prescolar din contur-ra Plopana, judetul
Bacau
Consiliul Local al comunei Plopana, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraorclinzrra
in data de 17.02.2016, vazand;
Prevederile art3,4,5, 6, si 7 din Legea 24812015 privind stimulareaparticiparii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
Prevederile art 35 din Hotararea Guvemului pentlr-r aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederiior Legii nr 24812015"
ln temeiul art. 36,ai.(6), lit. ,,a", punctul 1, din Legea 21512001, Legea
administratiei pLrblice locale repr"rblicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
prir.

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba acordarea de stimulente (tichete) pentru copiii ce provin din
familii defavorizate care frecventeaza cu regularitate cursurile invatamantului prescolar din
comuna Plopana, judetul Bacau
Art 2 Valoarea stimulentului (tichetului) este de 50 lei/luna, iar acesta se va
acorda incepand cu 15 februarte 2016, doar pentru perioadele in care se frcventeaza cursurile
invatamantului prescolar.
Art. 3 . Verif,rcarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si in documentele
doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere.se
reahzeaza in termen de 15 zile de la depunere de catre asistentul social din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Plopana.
Primarul si secretarul comunei raspund in conditiile Legii adminstratiei publice
locale nr 21512001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr
27312006 privind finantelle publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , de
realitatea si legalitatea operatiunilor de verificare in vederea acordarii dreptului la
stimulent.
fut. 4. Prezenta pentru prescolari se va face conform procedurii transmise de
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, de catre cond.ucatorul Scolii
Gimnaziale Plopana . Periodic si inopinant se va face verificarea corectitudinii prezentei
copiilor din invatamantul prescolar de catre conducatorul unitatii de invatamantl,
responasbilul inspectoratului scolar , respectiv asistentul social, fiecare cel putin o data pe
luna.

Afi. 5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau,
Primarului comunei, Scolii Gimpaziale Plopana si va va fi facuta publica prin grija
secretarului comunei.
Presedinte de sedinta

Consilier
Ioan Muscalu
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