
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I E 
Privind acordarea stimulentului educațional sub forma  

tichetelor pentru grădiniță 

 
 

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- adresa 3980/SIS/01.03.2021 Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Buzău, prin care face cunoscut publicarea Legii 49/2020 în 

Monitorul Oficial pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 

privind stimularea participării în învățământ preșcolar a copiilor cu venit din 

familii defavorizate; 

- referatul d-nei Tîrlă Mădălina-Denisa, inspector în cadrul 

compartimentului stare civilă și asistență socială, înregistrat cu nr. 

989/18.03.2021; 

- prevederile art. 15 alin. (2), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României; 

- prevederile Legii 248/2015 privind stimularea participării la 

învățământul preșcol ar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

- prevederile Legii nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate; 

- prevederile art. 7, 12, 13, 14 din H.G. 15/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 

stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din 

familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 

grădiniță; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1), art. 

200, art. 240 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ: 

 

D I S P U N E : 

Art. 1. Se acordă stimulentul educațional sub forma tichetelor sociale 

pentru grădiniță în sumă de 100 lei/lună pentru copiii proveniți din familii 

defavorizate pentru perioada martie-iunie 2021, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. Tichetele vor fi distribuite pe baza semnăturii titularului de 

drept conform anexei 4 din HG nr. 15/2016. 



          Art. 3. Titularii sunt obligați  să comunice în scris primarului, în 

termen de 15 zile, orice modificare privind veniturile și numărul membrilor 

familiei sau al copiilor eligibili pentru acordarea dreptului la stimulent 
educațional. 
 Art. 4. Secretarul comunei Cernătești va comunica prezenta dispoziție 

persoanelor nominalizate în anexă, compartimentului financiar-contabil, 
compartimentului stare civilă și asistență socială pentru ducerea la 
îndeplinire, precum și Instituției Prefectului – Județul Buzău, în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

        PRIMAR,                                    Secretar general al UAT Cernătești 

MÎRZEA PETRACHE                             DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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