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HOTĂRÂREA Nr. 8 
din 29 februarie 2016 

 

privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind  
din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 

 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa ordinară 
 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Asistenta sociala, Resurse umane; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

În conformitate cu: 
- HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță; 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovoarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare privind finanțele publice locale și 

Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016, 
 

În temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1   –  Se desemnează o persoană din cadrul Primăriei comunei Domnesti, Compartiment Asistență 
Socială: inspector cu atribuții de asistență socială, cu responsabilități în implementarea Legii nr. 248/2015. 

Art. 2  – Persoana desemnată de Primarie pentru identificarea beneficiarilor este doamna Matei Ioana 
Daniela, inspector asistent cu atribuții de asistență socială cu responsabilități în implementarea Legii nr. 
248/2015 din cadrul localității  Domnesti. 

Art. 3  – Persoana desemnată din cadrul Primăriei identifică toți copiii eligibili, cu vârsta între 2-6 ani, 
din comunitate, prin corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de familie, registrul de nașteri - 
stare civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocație de stat și alte beneficii, precum și prin 
vizite la domiciliu. 

Art. 4  – Primarul comunei Domnești facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 și 
a normelor și procedurilor de aplicare și se implică în rezolvarea situațiilor identificate. 

Art. 5  – Primarul comunei Domnești asigură aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri prin 
compartimentele de specialitate. 

Art. 6  – Prezenta Hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Domnești; 
- Directorului Școlii gimnaziale „Gheorghe Corneliu”; 
- Prefectului Județului Ilfov; 
- Se aduce la cunostință publică prin publicarea pe pagina de internet. 

 
 

                      Preşedinte de şedinţă,     
                          Năstase Mihalache           
                                                   
                                                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                                             /Secretar 
                                                                                                                              Cojocaru Bogdan-Marius 
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