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H O T Ă R Â R E A  NR. 70 
 

Privitor la: aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului 
educațional pentru copiii din grădinițe care provin din 
familii defavorizate, de pe raza comunei Roșiile 

za 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 09.08.2022,  la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 
11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Mrejea Gheorghe  a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în Şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 31.05.2022; 
 Luând în dezbatere referatul și expunerea de motive înregistrat la nr. 
3930/03.08.2022 prin care se propune aprobarea Luând în dezbatere referatul și 
expunerea de motive înregistrat la nr. 3930/03.08.2022 prin care se propune 
aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educațional pentru copiii 
din grădinițe care provin din familii defavorizate, de pe raza comunei Roșiile; 
 Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art 1. alin.(1), art.2, art.3 alin.(1),(2), (3) și 
(4) și art. 6 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul 
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și 
completările ulterioare; Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participarii in invățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare și a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 15/2016; art. 9 alin.(2) și (5) din Legea 292/2011 a 
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; cu respectarea Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 
r1 privind transparența decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 
din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei 
europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 
alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 
 În temeiul art.129 alin.(7) lit. a), alin. (14), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. 
(1) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, 
art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
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H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentului educational 
pentru copiii din gradinitele care provin din familii defavorizate, de pe raza 
comunei Roșiile, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește Compartimentul asistență socială, cu derularea 
activității de acordare a stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe care 
provin din familiile defavorizate, iar serviciul buget finanțe și compartimentul 
achiziții cu achiziția și gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează 
aplicabilitatea orice prevederi contrare, prevederile prezentei completându-se cu 
prevederile legale în materie.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Roșiile. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea,  primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea și compartimentului asistență 
socială pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată, in condițiile si termenele 
prevăzute de Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si 
completările 
 

Roșiile, 09.08.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
        MREJEA GHEORGHE                        Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Regulament de acordare a stimulentului educațional  

pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate,  
de pe raza comunei roșiile 

 
 

CAP. I DISPOZITII GENERALE  
Art.1. Prezentul regulament descrie modul in care este organizata si 

desfasurata activitatea de acordare a stimulentului educational (sub formă de 
tichet social) pentru copiii din gradinite care provin din familii defavorizate, de 
pe raza comunei Roșiile.  

Art.2. In desfasurarea activitatii se vor utiliza proceduri de lucru proprii, 
care vor fi stabilite in conformitate cu Legea 248/28.10.2015 privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, Hotărârea de Guvern nr. 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 si 
Ordinul nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere si a 
modelului tichetului social pentru gradinita, prevazute de Legea nr. 248/2015 
privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate.  

Art.3. Activitatea de acordare a stimulentului educational pentru copiii 
din gradinite care provin din familiile defavorizate se va implementa de catre 
Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Roșiile. 
 

CAP. II BENEFICIARI  
Art.4. Beneficiaza de stimulentul educational acordat sub forma de 

tichete sociale pentru gradinita, copiii din familii defavorizate, cetateni romani, 
care au domiciliul sau resedinta in comuna Roșiile, in vederea cresterii 
accesului la educatie al acestora.  

Art.5. Stimulentul se acorda si copiilor din familii defavorizate, cetateni 
romani, fara domiciliu sau resedinta si/sau fara locuinta, denumiti in 
continuare persoane fara adapost, numai pe perioada in care se afla in 
evidenta Compartimentului asistență socială de la nivelul comunei Roșiile.  

Art.6. Stimulentul educational se acorda copiilor din familiile care au 
stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept 
sau acesta este suspendat.  
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Art.7. Stimulentul educational se acorda si copiilor aflati in ingrijirea 
persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe 
perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, daca veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in 
ingrijire, nu depasesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei 
pentru sustinerea familiei.  

Art.8. Beneficiaza de stimulent si copiii din familii defavorizate care nu 
au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:  

a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului 
Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in 
continuare straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in 
Romania, in conditiile legislatiei romane;  
b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o 

forma de protectie; 
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in 

conditiile legii.  
Art.9. - (1) Beneficiaza de stimulent copiii din familiile defavorizate 

formate din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc 
impreuna. 

(2) Beneficiaza de stimulent si copiii din familiile defavorizate formate 
din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc 
impreuna cu aceasta. 

(3)Pentru acordarea stimulentului se considera familie si barbatul si 
femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si 
gospodaresc impreuna.  

Art.10. - Prin persoana singura, se intelege persoana care se afla in una 
dintre urmatoarele situatii:  
a) este necasatorita; 
b)    este vaduva; 
c)    este divortata; 
d)    are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare 

judecatoreasca;  
e)  are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 

de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la 
intretinerea copiilor;  
f)  nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la 

lit. a)-e);  
g)  a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul 

sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).  
Art.11. - Sunt considerati ca facand parte din familie copiii naturali ai 

sotilor sau ai unuia dintre acestia ori, dupa caz, ai persoanei singure, copiii 
adoptati, copiii incredintati in vederea adoptiei, copiii pentru care persoana a 
fost desemnata pentru intretinerea copilului in temeiul art. 104 din Legea nr. 
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cei aflati in plasament sau in plasament 
in regim de urgenta la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela 
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in conditiile legii, inclusiv cei aflati in plasament la asistentul maternal 
profesionist.  

Art.12. Stimulentul educational se acorda numai pentru copiii inscrisi 
intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare și care frecventeaza in mod 
regulat unitatile de invatamant prescolar, definite conform art. 6 din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participarii in invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările si completările ulterioare și a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 15/2016.  

Art.13. Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului 
social pentru gradinita este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul 
legal al copilului.  

Art.14.(1). Compartimentul asistență socială va desfasura la inceputul 
fiecarui an scolar sau ori de cate ori se considera necesar, activitatile de 
informare cu privire la modalitatea de acordare a stimulentului educational.  

(2) Identificarea familiilor defavorizate cu copiii de vîrstă preșcolară, ce 
ar putea deveni eligibili în program se face prin următoarele mijloace:  

- campanii de informare locale; 
- solicitarea directă din partea familiei, reprezentantului legal al copilului, 
stabilit în condițiile 

legii; 
- sesizarea din partea cadrelor didactice ale unităților școlare la care este 
înscris copilul; 
- autosesizare;  
- identificarea în teren de către asistenții medicali comunitari a copiilor 

de vârstă preșcolară din familiile aflate în evidența lor, care nu frecventează 
grădinița. Ei informează părinții sau reprezentanții legali asupra drepturilor și 
obligațiilor ce decurg din aplicarea Legii nr. 248/2015;  

- identificarea prin intermediul angajaților implicați în activitatea de 
asistență socială a familiilor defvorizate cu copii de vârstă preșcolară ce ar 
putea devein eligibili în program.  

Art.15. Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Roșiile:  

- Identifica familiile defavorizate cu copiii care ar putea deveni eligibili ai 
programului si oferă informațiile necesare despre modalitatea de acordare a 
stimulentului;  

- Verifica si prelucreaza datele si informatiile cuprinse in cerere si in 
documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului;  

- Verifica inopinat, o data pe luna, daca prezenta la grădiniță este notata 
la timp si corect;  
- Comunica numarul si datele beneficiarilor la unitatea de învățământ 
Liceul Teoretic Teiuș; - Consiliaza familiile privind importanta educatiei 
prescolare;  
- Sprijina familiile copiilor beneficiari pentru obținerea stimulentului 
educational. 
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CAP. III ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT 

Art.16. Dreptul la stimulent se acorda incepand cu luna in care beneficiarul 
indeplineste conditiile de eligibilitate.  

Art.17.(1) Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participarii copilului la 
activitatile organizate in cadrul unitatilor din invatamantul prescolar, in 
perioada anului școlar.  

(2) In luna in care se comunica sau se constata, dupa caz, ca unul sau 
mai multi copii din familie nu indeplinesc conditiile de frecventa prevazute de 
lege, tichetul social pentru gradinita nu se acorda pentru copilul/copiii 
aflat/aflati in aceasta situatie.  

Art.18. Stimulentul educational se acorda din oficiu pentru copiii din 
familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata 
in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau dupa acordarea 
acestuia, persoanei care este si titularul alocatiei pentru sustinerea familiei.  

Art.19. Stimulentul educational se acorda pe baza de cerere, în situația 
prevăzută la art. 7 din prezentul regulament.  

Art.20. Cererea si declaratia pe propria raspundere insotita de actele 
doveditoare, se depun de catre persoana care a fost desemnata de parinte 
pentru intretinerea copilului, la Compartimentul asistență socială.  

Art.21. Verificarea datelor si informatiilor cuprinse in cerere si in 
documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum si 
prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza in termen de maxim 15 zile 
de la data inregistrarii acesteia, de personalul din cadrul Compartimentul 
asistență socială din aparatul de specialitate al primarului.  

Art.22.(1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin 
dispozitie scrisa a primarului in termen de maxim 5 zile de la finalizarea 
verificarii.  

(2) Modificarea dreptului la stimulent se efectueaza in situatia in care 
se comunica sau se constata modificarea numarului de copii din familie pentru 
care a fost acordat initial dreptul.  

(3) Modificarea sau incetarea dreptului se face incepand cu luna 
urmatoare celei in care se comunica sau, dupa caz, se constata una dintre 
situatiile prevazute de lege, prin dispozitie scrisa a primarului care se comunica 
titularului in termenul de 5 zile."  

Art.23. Distribuirea lunara a tichetelor sociale pentru gradinita, 
reprezentand stimulente educationale, se face de catre persoanele cu atributii 
de asistenta sociala, in baza dispozitiei primarului pana la data de 15 a lunii in 
curs, pentru luna anterioara, pentru toti beneficiarii, la sediul Primariei 
comunei Roșiile- Compartimentul asistență socială.  

Art.24. Distribuirea prevazuta la art. 23, se face in baza situatiei 
centralizatoare privind beneficiarii, transmisă în format letric și electronic sub 
semnatura conducătorului unității de învățământ, conform prezentei 
inregistrate in luna anterioara, catre Compartimentul asistență socială, pana la 
data de 5 a lunii, de catre unitatea scolara Școala Gimnazială Roșiile, pentru 
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structurile – Gradinitele de pe raza localității, aprobate in reteaua scolara 
organizata pe raza comunei.  

Art.25. Situatia centralizatoare prevazuta la art. 24 va contine in mod 
obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal al copilului si al 
reprezentantului acestuia, precum si numarul de absente inregistrate (conform 
Anexei 2 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participarii in invățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare și a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 15/2016).  

Art.26. La acordarea tichetului social, reprezentantul familiei, respectiv 
reprezentantul legal al copilului va fi informat cu privire la obligațiile pe care le 
au beneficiarii stimulentului educațional.  

Art.27. Valoarea nominala lunara a stimulentului educational se 
raporteaza la indicatorul social de referinta si este de 0,2 ISR, exprimat in lei, 
pentru fiecare copil inscris la gradinita, beneficiar al stimulentului educational.  

Art.28. In vederea desfasurarii activitatii prevazuta de prezentul 
regulament, se vor utiliza si respecta modelele de anexe prevazute in 
Hotărârea Guvernului nr. 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, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

CAP.IV DISPOZITII FINALE 
Art.29. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare și 
prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participarii in invățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările ulterioare. 
 
 

Roșiile, 09.08.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
        MREJEA GHEORGHE                        Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN  
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