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privind acordarea tichetuluisocialpentru grădiniţă

° doamneiSîrbu Paraschiva-Frasinu, CNP 2990514130612

Primarul comunei Peştera, Nicoleta Vrabie, cu sediulin comuna Peştera, str.Izvorului
nr.25A, în calitate de şef al aparatului propriu de specialitate, având1n vedere:

— - cererea doamnei Sîrbu Paraschiva—Frusina, domiciliată în sat Izvoru Mare, strada
Cişmelei, nr.5, comuna Peştera, judeţul Constanţa, prin care solicită acordarea tichetului social
de grădiniţă pentru copilul Sîrbu Crina-Alexia având CNP 6180613132818;

- dispozitiile art.l2 alin (1), art.l4 si art.15 din Normele Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familiile defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016,

_

- dispozitiile art.243 alin. 1 lit.a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu
. modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art.l96, alin(1), lit b) si art.l97, alin. (1) si alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modoiicările şi completările ulterioare. ' '

DISPUN:
Art 1. - Începând cu luna ianuarie 2022 se acordă tichetul social pentru grădiniţă, în

cuantum de 1001ei/luna, doamnei Sîrbu Paraschiva-Frusina având CNP 2990514130612 cu
domiciliul în sat Izvoru Mare, strada Cişmelei, nr.5, comuna Peştera, judeţul Constanţa, pentru .

copilul Sîrbu Crina-Alexia cu CNP 6180613132818m anul şcolar 2021-2022. '

Art 2. — Tichetele sociale pentru grădiniţă vor fi distribuite lunar de către Primăria
comunei Peştera, judeţul Constanţa, prin compartimentul stare civilă, autoritate tutelară şi
asistenţă socială. ,

-

Art.3T—itularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare
cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor, in termen de 15 zile de la producere.

Art 4. - Documentaţia care a stat la baza emiterii prezentei dispoziţii se arhivează la
Compartimentul stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei
Peştera.

Art 5.- Secretarul general al comunei împreuna cu Compartimentul stare civilă, autoritate
tutelară şi asistenţă socială din cadrul primariei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMAR,
:

-
, PESTERA,14.01.2022

Nicoleta Vrabie NR.9

Contrasemnează
Secretar General,
Lenuţa Preda
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