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NR. t31a /42.0!-!DB H.TARARE PRorrcr

privind slimularba participdrii in invdydmdntul preScolar a copiilor provenind din familii defavorizate -
Legea nr. 248/2015

Consiliul Local al COMUNEI BILCA
Consiliul Local al comunei Bilca , judeful Suceava:

AvAnd in vedere:
- expunerea de motive a domnului primarul comunei Bilca, nr.1366 din 22.02.2016 ;

- raportul compartimentului de specialitate a compartimentului juridic nr.l367 din 22.02.2016;
-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dezvoltare economico social6,buget finanle,administrarea

domeniului public qi privat al comunei agriculturi,gospoddrire comunali,proteclia mediului,servicii gi

comert,inregistrat sub nr. ............. . din 22.03.201 6 ;
- raportul favorabil de avizare al Comisiei pentru administratia publici locali, juridic[ qi de disciplinI,
aplrarea ordinii qi linigtii publice, a drepturilor cetelenilor,inregistrat sub nr. . . . . . . . . . . . . . . din 22.03.2016
-raportul favorabil de avizare al Comisiei pentru inviJimint, s[netate qi familie, muncA Si protectie social6,
activitali social-culturale, culte, proteclie copii , inregistrat cu nr............... din 22.03.2016
In conformitate cu prevederile:

- HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 24812015 privind
stimularea particip[rii in invi{imdntul pre$colar a copiilor provenind din familii defavorizate;i a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grddinit[

- Legii Educafiei Nafionale nr. 1/2011 cu modificdrile qi completirile ulterioare
- Legii nr. 272/ 2004, privind protecfia qi promovoarea drepturilor copilului, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare
- Legii asistentei sociale 29212011 cu modificirile si completdrile ulterioare
- Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat, cu modificlrile si completirile ulterioare
- Legea nr.277/2010 privind alocalia pentru suslinerea familiei, cu modificirile si completirile

ulterioare
- Legii nr. 27312006, cu modificirile si completirile ulterioare, privind finantele publice locale qi a

Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe 2016

HOTAR;.STE

ART. I - Se desemneazi o persoani din cadrul Primdriei comunei Bilca , Compartimentul de AsistentA
Social6: doamna Iavorschi Alma Rodica inspector asistent cu atributii de asisten[d sociali, cu responsabilititi
in impf ementarea Legii nr.248/215;
ART, 2 - Persoana desemnati la art,l identifici toli copiii eligibili, cu vtrsta intre 3-6 ani, din comunitate, prin
corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de famile, registrul de na$teri - stare civili, registrul
agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocatie de stat qi alte beneficii, precum gi prin vizite din uqi in uEd;

ART. 3 - Primarul comunei Bilca faciliteazl aplicarea corectd a prevederilor Legii nr.24812015 gi a normelor.
qi procedurilor de aplicare qi se implicd in rezolvarea situaliilor identificate.
ART. 4 - Primarul cornunei Bilca asigud aducerea la indeplinere a prezentei hotirdri.
ART. 5 - Prin intermediul secretarului comunei se comunic[ in mod obligatoriu ,in termenul prevazut de

lege, prezenta hotarare : primarului comunei Bilca,
judetului Suceava si se aduce la cunostinf6
www.primaria-bilca.ro.

ui gcolii/gridinilei; Institutiei Prefectului
prin publicarea pe pagina de internet

Avizat pentru
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