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H O T Ă R Â R E 

privind modalitatea de identificare a beneficiarilor prevederilor Legii 
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor proveniţi din familii defavorizate precum şi modalitatea de 
soluţionare a situaţiilor identificate 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 50/CLM/2016, prin care se propune aprobarea modalităţii de identificare a 
beneficiarilor prevederilor Legii nr.2.48/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate precum şi 
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate; 
  - raportul nr.1156/2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Buzău, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, precum şi auditul Compartimentului Audit Public Intern; 

- prevederile art.35 din Hotarârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2016; 
   - prevederile Ordinului nr.125 şi 165/2016 al Ministerului Finanţelor 
Publice şi Ministerului Munciii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice; 
     In temeiul  art. 36, alin. (2), lit. d)  şi alin (6), lit.a) pct. 2, art. 45 alin. (1) şi 
art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 
      Art.1.- Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor prevederilor 
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor proveniţi din familii defavorizate şi modalitatea de soluţionare a 
situaţiilor identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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 Art.2.- Primarul Municipiului Buzău prin intermediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
 

PRETEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ; 
                                                                                 SECRETARUL 

                                                                               MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                   Stefan Nedelcu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzau, 25 februarie 2016 
Nr. 28 

 
 
 
 
 
 

  
       Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 25 februarie 2016,cu respectarea prevederilor art.45, 
alin.(1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de  20 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul  total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 



 
 

                                                                              A N E X A   
                                                    la Hotărârea nr. 28 din 25 februarie 2016 
                                                      a Consiliului Local al Municipiului Buzău   
 
 

 
MODALITATEA DE IDENTIFICARE 

a beneficiarilor legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar  a copiilor provenind din familii defavorizate 

 şi modalităţii de soluţionare  a situaţiilor identificate 
 

 
I. Identificarea beneficiarilor Legii nr.248/2015 se face prin colaborarea 

Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău cu Inspectoratul şcolar 
Judeţean Buzău, mijloacele de informare in masă, societatea civilă si furnizarea 
de informaţii la sediul direcţiei.   

II. MODALITATEA DE SOLUTIONARE A SITUATIILOR IDENTIFICATE 
   1. Stimulentul educaţional se acordă pe baza de cerere, declaraţie pe 

proprie răspundere a reprezentantului familiei, reprezentantului legal al 
copilului, inregistrate la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Buzău; 

2. Cererea  si declaraţia pe propria raspundere a reprezentantului familiei 
este insoţită de dovada inscrierii la gradiniţă precum şi de documente 
justificative privind componenţa familiei şi a veniturilor realizate; 

3. Dreptul la stimulent se acordă incepand cu luna in care beneficiarul 
indeplineşte criteriile de eligibilitate ( varsta minimă a copilului este de 3 ani, 
implinită oricand pe parcursul anului şcolar curent ; vârsta maxima a copilului 
este de 6 ani, impliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent; venitul 
lunar pe membru de familie este de până la de doua ori venitul minim garantat 
pentru o persoană singură, prevazut de Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare) 

4. Acordarea stimulentelor educaţionale este conditionată de frecvenţa 
regulată la gradiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului 
educational. 

5. Verficarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele 
doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi prelucrarea datelor 
înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data 
inregistrării acestora, de personalul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Buzău; 

6. Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie 
scrisă a primarului in termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării. 

7. Stimulentul educaţional se asigură lunar de către Direcţia de Asistenţă 
Socială a Municipiului Buzău şi se distribuie de către aceasta. 

8 Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând 
stimulente educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului până la data de 
15 a lunii in curs pentru luna anterioară.           


