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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 

pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluționare a 

situațiilor identificate, precum și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță   

 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 29 februarie 2016; 

 Având în vedere: 

- referatul și proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 1011/RG/2016, ale primarului comunei prin 

care propune aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluționare a 

situațiilor identificate, precum și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță  

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 1207/RG/2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local al Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 

1174/RG/2016; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 4, alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate;   

- art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 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 grădiniţă; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

       ARTICOL UNIC  
 

(1) Se aprobă procedura privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluționare a 

situațiilor identificate, precum și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, conform anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

      Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Serviciului Public de Asistenţă 

Socială şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 29 februarie 2016. 

 

 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                        Consilier local,   

 

                                    SLĂDARU DORIN                                                    
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretar comună 

 

                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor  15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni.  


