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HOTĂRÂREA NR. 84 
Din 30 iunie 2021 

privind actualizarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 

din familii defavorizate 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Asistenţă Socială şi Direcţia 

Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 30/31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a tichetelor sociale pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar 
a copiilor provenind din familii defavorizate, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 
nr. 44/31.05.2016; 

■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară şi al Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 

• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială şi al Comisiei pentru 
Învăţământ, Sănătate, Familie; 

În conformitate cu prevederile : 
■ Art. 4 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, astfel cum a fost modificată şi 
completată prin Legea nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participării; 

■ Art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă din 
19.01.2016, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, astfel cum au fost 
modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 39112021; 

■ Legii educaţiei naţionale nr. 1 /2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ aprobat 

prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale 
pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea Hotarârea Consiliului local nr. 30/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, Direcţiei Asistenţă Socială în vederea ducerii la 
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

HAELA 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.84/30.06.2021 

REGULAMENT DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU STIMULAREA 
PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR A COPIILOR PROVENIND 

DIN FAMILII DEFAVORIZATE 

Cadru legat: 
-Legea nr.248/2015, modificată şi completată de Legea 49/2020 privind 

stimularea participării În Învăţământul preşcolar a copii/ar provenind din familii 
defavorizate; 

- Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării În 
Învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă din 19.01.2016, modificată şi completată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 391 /2021, 
- Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 
- Legea nr.27312006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. 
(1) Stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale, se acordă în cadrul unui 
program de interes naţional potrivit prevederilor art.9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, destinat exclusiv pentru 
eficientizarea măsurii de stimulare a accesului în învăţământul preşcolar al copiilor 
provenind din familii defavorizate şi creşterea accesului acestora la educaţie, conform 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi 
procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin H.G. 
nr.15/2016, completate şi modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 391 /2021. 
(2) Scopul acordării stimulentului educaţional îl constituie: 
a) stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familiile defavorizate; 
b) creşterea accesului la educaţie al acestora. 

Art.2. 
(1) Grupul ţintă îl constituie copiii din familii defavorizate, în vederea creşterii accesului 
la educaţie al acestora, respectiv: 
a) copii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în 
oraşul Buftea sau care locuiesc în fapt în oraşul Buftea; 



b) copii din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără 
locuinţă, denumiţi ca fiind persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în 
evidenţele Direcţiei Asistenţă Socială Buftea; 
c) copii din familii defavorizate care nu au cetăţenia română dacă se află în una din 
următoarele situaţii: 
- sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, 

ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, 
reşedinţa în oraşul Buftea; 
- sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de 
protecţie; 

- sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în oraşul Buftea. 

(2) Beneficiază de stimulent educaţional copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ 
preşcolar de pe raza oraşului Buftea şi care se află în una din următoarele situaţii: 

a) provin din familii care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei 
acordată în baza Legii nr. 277 /2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în 
plata acestui drept sau acesta este suspendat; 

b) se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru 
întreţinerea copilului pe perioada absenţei acestuia/ acestora, conform art. 104 din Legea 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, denumită în continuare persoană desemnată, dacă veniturile pe 
persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depăşesc nivelul maxim de venituri la 
acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei. 

Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii înscrisi într-o unitate de 
învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 11201 '1, cu modificările si 
completările ulterioare. 

Art.3. 

(1) Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor 
administrative, cu această destinaţie, iar cheltuielile administrative privind stabilirea 
sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii şi declaraţiei 
pe propria răspundere, precum şi, după caz, pentru transmiterea tichetelor sociale 
pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educational, se asigură din bugetul local al 
Oraşului Buftea prin bugetul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea. 

(2) Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional se raportează la 
indicatorul social de referinţă şi este de 0,2 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil 
înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional, respectiv 0,2 x 500 = 100 
lei/tichet. 

Art.4. 
(1) Primaria oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială, va asigura stimulentul lunar 
precum şi distribuirea acestuia, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, completate şi modificate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 391 /2021. 



(2) Stimulentul educaţional se acordă sub formă de tichete sociale şi este utilizat 
exclusiv pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de 
îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. 

(3) Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi 
alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. 

(4) Tichetele sociale pentru grădiniţă vor fi distribuite de la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială din cadrul Primăriei oraşului Buftea de cătrepersoanele desemnate cu 
distribuirea acestora din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială. 

(5) Programul de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniţă va fi de Luni-Vineri în 
intervalul orar 8-14. 

CONDIŢII DE ACORDARE A STIMULENTELOR EDUCAŢIONALE 

Art.5. 
( 1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile 
organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie -
iunie. Această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi 
"săptămâna altfel". 
(2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2015, dreptul la stimulent 
se acordâ din oficiu, odatâ cu stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 
prevâzute de Legea nr. 277 /2010, republicatâ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Pentru situaţia în care copiii sunt înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar după 
stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, titularul acestui drept va 
înştiinta primarul în baza comunicârii prevâzute la art. 23 din Legea nr. 277 /2010, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Pentru copiii care se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau 
tutore pentru intreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din 
Legea 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului, dreptul la stimulent 
se acordă pe baza de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere care se întocmesc de 
către persoana desemnată şi se înregistrează la primăria de domiciliu, reşedinţă sau unde 
locuieşte efectiv persoana desemnată. 
(4) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă 

este reprezentantul familiei, respectiv persoana desemnată. 

Art. 6. 
(1) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. b) din normele de aplicare a Legii nr. 248/2015 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare 
toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227 /2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din 
obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii 
acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional. 
(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, sunt exceptate următoarele: 
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006, privind protecţia 
şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61 /1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



e) ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece acordat în baza OUG nr. 
70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin 
Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) ajutoare de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele 
din fonduri externe nerambursabile; 
g) sumele acordate ca burse sau alte forme de prijin financiar destinate exclusiv susţinerii 
educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor; 
h) sume primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011; 
i) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la 
programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii; 
j) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane 

fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă. 
(3) La stabilirea venitului net conform alin.(1 ), prin familia persoanei desemnate se 
înţelege familia definită la art. 2·4 din Legea nr. 27712010, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(4) Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc, după caz, prin documentele 

eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate 
poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. 
(5) Prevederile alin.(3) nu se aplică în cazul în care familia persoanei desemnate este şi 
beneficiară a alocaţiei pentru susţinerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
(6) În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul familiei sau persoanei singure care 
locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie 
împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea 
acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în 
considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din 
veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie. 
(7) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. 
(8), solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat 
din gospodărirea împreună." 

PROCEDURA DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ 

Art.7. 
( 1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisa a 
primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută de lege, în termen de 
maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13 din prezentul regulament, 
ţinân9 cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniţă. 
(2) ln situaţia în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condiţiile de 

acordare a stimulentului educaţional, acordarea acestuia se face prin dispoziţie scrisă a 
primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului şcolar (perioada 
septembrie - iunie, care include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi 
"săptămâna altfel"). 

(3) Dispoziţia primarului va conţine cel puţin următoarele elemente: 
a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular; 
b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii 

pentru care se acordă stimulentul educaţional; 
c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau de corespondenţă a titularului; 
d) suma acordată cu titlu de stimulent educaţional şi numărul de copii pentru care se 

acordă; 

e) anul şcolar pe perioada căruia se acordă stimulentul educaţional; 
f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

(4) Dispoziţia primarului poate fi emisă comun pentru toţi beneficiarii, caz în care 
comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face individual. 



(5) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la stimulent 
se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 8. 
( 1) Stimulentul se asigură lunar de către Pri maria oraşului Buftea, prin Direcţia 

Asistenţă Socială. 
(2) Distribuirea lunară a tichetelor sociale pentru grădiniţă reprezentând stimulente 

educaţionale se face în baza dispoziţiei primarului, până la data de 15 a lunii în curs, 
pentru luna anterioară, pentru toţi beneficiarii din toate unităţile de învăţământ preşcolar 
care indeplinesc condiţiile de eligibilitate. 

(3) Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, 
unităţile de învăţământ preşcolar prevăzute de lege au obligaţia de a transmite primăriilor 
în raza teritorială a cărora îşi au domiciliul, reşedinţa sau locuiesc efectiv familiile, până 
la data de 5 a lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei 
înregistrate în luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul 
unităţii de învăţământ. 

(4) Situaţia prevăzută la alin. (3) va conţine în mod obligatoriu numele, prenumele, 
codul numeric personal ale copilului şi ale reprezentantului acestuia, precum şi numărul 
de absenţe înregistrate. 

(5) Notarea prezenţei de către profesori se face conform unei proceduri care se 
transmite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice către unităţile de 
învăţământ. 

(6) Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este 
realizată conform procedurii. 

(7) Cadrul didactic analizează situaţia absenţelor şi face propuneri justificate 
conducătorului unităţii de învăţământ privind aprobarea cazurilor excepţionale, pe care 
acesta din urmă le comunică primarului. 

(8) Pentru toate absenţele medicale, persoanele desemnate sunt obligate să prezinte 
certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data 
de 3 a lunii următoare. 

Art. 9. 
(1) În situaţia în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, 

primarul emite dispoziţie de încetare a dreptului şi/sau de recuperare a tichetelor sociale 
pentru grădiniţă, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările, cu 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 
pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de 
asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniţă necuvenite nu este 
posibilă, sumele reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în 
condiţiile legii, pe baza dispoziţiei emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniţă 
necuvenite şi neutilizate, respectiv sumele reprezentând contravaloarea acestora, după 
caz, se restituie/achită de către titular, în termen de maximum 30 de zile de la data 
comunicării dispoziţiei. 

Art. 10. 
Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, Direcţia de Asistenţă Socială 
întocmeşte o listă cu datele de identificare ale acestora, pe care o transmite pe suport 
electronic Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov, până la data de 25 a 
fiecărei luni, pentru informare. 



Art. 11. 
( 1 )Titularul tichetului social pentru gradiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în 

componeţa familiei sau în veniturile acesteia, în termen de maxim 15 zile de la 
producerea acesteia. 

(2) În situaţia în care părintele desemnează o altă persoană, aceasta va depune o nouă 
cerere, cu aplicarea corespunzătoare a criteriiilor de acordare. 

(3) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care se comunică sau 
se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat iniţial 
dreptul. 

(4) În luna în care se comunică sau se constată, după caz, că unul sau mai mulţi copii 
din familie nu îndeplinesc condiţiile de frecvenţă prevăzute de lege, tichetul social pentru 
grădiniţă nu se acordă pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în această situaţie. 

(5) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la 
art. 2 din lege. 

(6) Modificarea sau încetarea dreptului se face începând cu luna următoare celei în 
care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi 
(3), prin dispoziţie scrisă a primarului care se comunică titularului în termen de maximum 
5 zile de la finalizarea verificării, ţinând cont de data la care a fost înscris copilul la 
grădiniţă. 

MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR DE STIMULENT EDUCAŢIONAL 

Art. 12. 
ln vederea asigurării accesului cât mai multor copii defavorizaţi la stimulentul 

educaţional, primarul şi managerii unităţilor de învăţământ preşcolar dispun efectuarea la 
un interval de cel mult şase luni de campanii de informare şi consiliere a familiior care 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate cu privire la importanţa înscrierii copiilor la grădiniţă 
şi metodologia de funcţionare a legii. 
( 1) Identificarea beneficiarilor va fi făcută de către personalul Direcţiei de Asistenţă 
Socială utilizând baza de date existentă cu beneficiari de prestaţii sociale, respectiv: 
· baza de date existentă cu beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr 
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
· baza de date existentă cu beneficiarii de alocaţie de susţinere conform Legii nr. 
2771201 O, cu modificările şi completările ulterioare; 
· baza de date existentă cu beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei în sezonul 
rece conform OUG nr. 70/2011; 
-în baza de date cu copiii care se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de 
părinte sau tutore pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei acestuia/acestora, 
conform art. 104 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
· în urma consilierii familiilor cu copii, atât la domiciliul acestora, cât şi la sediul Direcţiei 
Asistenţă Socială. 
(2) Identificarea va fi făcută şi prin următoarele modalităţi: 

a) în urma situaţiilor semnalate de medicii de familie; 
b) prin afişare pe site-ul Primăriei, la sediul Direcţiei Asistenţă Socială, la sediul 

Primăriei oraşului Buftea, la toate unităţile şcolare, sediile grădiniţelor, în 
massmedia şi presa locala, de informări privind condiţiile de acordare a 
stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă 
conform Legii nr. 248/2015 privind acordare stimulentului educaţional sub forma de 
tichete sociale; 

c) prin informarea cetăţenilor prin intermediul mass-media cu privire la prevederile 
Legii nr. 248/2015; 



d) prin informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai preşcolarului de către 
cadrele didactice din unităţile de învăţământ din oraşul Buftea, care vin în contact 
direct cu aceştia; 

e) prin corelarea listelor de copii de la medicii de famile, serviciul de evidenţă a 
populaţiei, registrul de naşteri • stare civilă, registrul agricol; 

f) în baza situaţiilor semnalate de cadrele didactice, medicii de familie, de preoţi, de 
poliţia locală pentru identificarea persoanelor fără adăpost, asociaţii şi organizaţii, 
fundaţii, reprezentanţii Asociaţiei romilor - filiala Buftea. 

g) prin alte mijloace de comunicare: telefon, poştă, vizită la domiciliu - identificarea 
pe principiul din poartă în poartă. 

MODALITĂŢI DE SOLUŢIONARE A SITUAŢIILOR IDENTIFICATE 

ART. 13. 
Primarul oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială, facilitează aplicarea corectă a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 şi a normelor şi procedurilor de aplicare stabilite prin 
Hotărârea Guvernului 391 /2021 şi se implică în rezolvarea situaţiilor identificate după 
cum urmează: 

- în cazul în care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu în altă 
localitate, dar locuieşte efectiv în oraşul Buftea, Direcţia Asistenţă Socială Buftea 
trebuie să solicite de la primăria localităţii de domiciliu un document din care reiese că 
reprezentantul legal nu a solicitat şi acolo acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

- în cazul în care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu în oraşul 
Buftea, iar copilul merge la o grădiniţă în altă localitate, titularul va ridica tichetele 
sociale pentru grădiniţă de la Direcţia Asistenţă Socială Buftea, unde are domiciliul. 

- dacă părinţii sunt despărţiţi în fapt, se stabileşte prin anchetă socială cu cine 
locuieşte copilul; 

- dacă părinţii locuiesc în localităţi diferite, Direcţia Asistenţă Socială Buftea va 
face schimb de informaţii cu autoritatea locală unde locuieşte celălalt părinte, pentru a 
evita ca ambii părinţi să solicite tichete sociale pentru grădiniţă. 

Art. 14. Soluţionarea situaţiilor excepţionale identificate se va face cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 248/2015 şi a normelor de aplicare ale acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

AL TE DISPOZIŢII 

Art.15.Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă revine Direcţiei 
Asistenţă Socială, unităţilor emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea 
emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, 
potrivit legii. 

Art.16.Direcţia Asistenţă Socială are obligaţia de a organiza o evidenţă proprie, potrivit 
formularelor prevăzute ca model în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 391 /2021. 

Art.17.Contractele privind achiziţionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă se încheie 
între Direcţia Asistenţă Socială şi unităţile emitente cu aplicarea în mod corespunzător a 
prevederilor legale. 

Art.18. Tichetele sociale pentru grădiniţă nu pot fi distribuite de Direcţia Asistenţă Socială 
dacă aceasta, la data stabilită pentru distribuire, nu a achitat integral unităţii emitente 
contravaloarea nominală a tichetelor, inclusiv costul imprimatelor, reprezentând tichetele 
sociale pentru grădiniţă. 



Art.19.Prezentele prevederi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă din 
19.01.2016, modificate si completate prin Hotărârea Guvernului nr. 391 /2021. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

AN~NfELA 


