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HOTĂRÂREA NR. 49/2016 

privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente 

educaţionale şi a numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniţi 

din familii defavorizate pe anul şcolar 2015 - 2016 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

VINERI 5  FEBRUARIE 2016   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Baia Mare înregistrat cu nr.74/2016; 

• Raportul de specialitate nr. 1758/2016 al Serviciului Public “Asistenţa Socială”, privind 

fundamentarea proiectului de hotărâre prin  care se propune aprobarea Procedurii privind 

modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale şi a numărului estimativ 

de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniţi din familii defavorizate pe anul şcolar 

2015 - 2016. 

• Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş înregistrată la Serviciul Public 

Asistență Socială sub nr. 1757/04.02.2016 

• Situaţia existentă în baza de date a Serviciului Public Asistenţă Socială privind persoanele şi 

familiile care beneficiază de asistenţă socială . 

 

Având în vedere : 

• Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate; 

• 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   

• Art. 36, alin (2) lit. d), alin. (6),  lit. a), pct. 1 din Legea  nr.215/2001 a administraț iei publice 

locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Procedura privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente 

educaţionale, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Se aprobă numărul estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniţi din 

familiile defavorizate, în anul şcolar 2015 – 2016,  respectiv 550 de copii. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public 

Asistenţă Socială. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş 

• Primarul Municipiului Baia Mare 

• Serviciul Public Asistenţă Socială 

• Compartimentul  Elaborare Documente Arhivă. 

 

 

 

 

 

 

 

      Ghinea Laura                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


