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HOTARAREA NR. 44 
Din 31 mai 2016 

privind modificarea art. 5 din Regulamentul de acordare a tichetelor sociale pentru 
stimularea participarii in invatamantul pre,colar a copiilor provenind din familii 

defavorizate aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 30/31.03.2016 

Consiliul local al ora�ului Buftea, 
Avand in vedere 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul ora!;iului Buftea;
• Raportul de specialitate comun 1ntocmit de catre Directia Asistenta Sociala !;ii

Directia Economica;
• Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art.

2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii 1n 1nvatamantul pre9colar a
copiilor provenind din familii defavorizate;
In conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2) din Legea nr. 248/2015 privind

stimularea participarii 1n 1nvatamantul pre!;icolar a copiilor provenind din familii defavorizate 
!;ii ale art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participarii 1n 1nvatamantul pre!;icolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate !;ii procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita din 19.01.2016, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 15/2016, ale art. 36 alin. (1) !;ii alin. (2) lit. d) 
coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile !;ii completarile ulterioare !;ii ale Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile !;ii completarile ulterioare; 

Avizul Comisiei pentru Munca !;ii Protectie Sociala, Avizul Comisiei pentru Activitati 
Economice !;ii Financiare, Avizul Comisiei pentru Activitati Social - Culturale !;ii 
Culte, Avizul Comisiei pentru lnvatamant, Sanatate, Familie; Avizul Comisiei pentru 
Copii, Tineret, Sport !;ii Turism; 

In temeiul art. 45 alin. (2) !;ii al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, 
republicata, a administratiei publice locale, cu modificarile !;ii completarile ulterioare, 

HOTARA�TE 

Art.1. - Se aproba modificarea art. 5 din Regulamentul de acordare a tichetelor 
sociale pentru stimularea participarii 1n 1nvatamantul pre9colar a copiilor provenind din 
familii defavorizate, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 30/31.03.2016, care va 
avea urmatorul continut 

,,Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate in 
conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii: 
(1) Copilul este fnscris fntr-o unitate de fnva(amant pre9colar, conform Legii educa(iei

na(ionale nr. 1/2011, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
(2) venitul lunar pe membru de familie este pana la de doua ori nivelul venitului minim

garantat pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile §i completarile ulterioare".






