ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 173/08.07.2022
pentru aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, precum și a procedurii de acordare
a tichetelor sociale pentru grădiniţă, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării
în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Văzând Referatul de aprobare al d-nei consilier local Mihaela Ana Maria Ștefan, Nota de
Fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
nr. D/10129/16.06.2022 și Raportul de specialitate al ......................... nr. ……/……………,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Sectorului 6, nr. ……. , nr............și nr. ……..;
Având în vedere:
 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, republicatǎ;
 Hotǎrârea de Guvern nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru grădiniţă, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și procedura de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați, la instanța competentă,
în termenul prevăzut de lege.

INIȚIATOR PROIECT,
CONSILIER LOCAL,
Mihaela Ana Maria Ștefan

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon

CONSILIUL LOCAL
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149,
SECTOR 6 BUCUREȘTI
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO
WWW.PRIMARIE6.RO

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalităţii de identificare a
beneficiarilor, precum și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Nota de fundamentare nr. D/10129/16.06.2022 întocmită de către Directorul
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,
susţine aprobarea metodologiei privind aplicarea Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participării în învăţământul preșcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate, republicată.
Precizăm că, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecţia
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. p) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6,
proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor,
precum și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă,
conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preșcolar
a copiilor provenind din familii defavorizate.

CONSILIER LOCAL,

Mihaela Ana Maria Ștefan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pentru inițierea proiectului de hotărâre privind stabilirea metodologiei de aplicare a Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate, republicată
Conform prevederilor art.4, alin.(2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
republicată,”Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabilește prin hotărâre a consiliului
local, respectiv hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.”
Prin Legea nr. 248/ 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, se instituie stimulentul educațional sub
formă de tichete sociale acordat copiilor de vârstă preșcolară, care frecventează unitățile de
învățământ preșcolar, și care provin din familii defavorizate.
Tichetele sociale sunt acordate în cadrul unui program de interes național, în scopul
stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și a creșterii
accesului la educație a acestora.
Unitățile de învățământ preșcolar sunt considerate conform Legii nr. 1/2011 a educației
naționale grădinițele cu program normal, prelungit și săptămânal, care funcționează ca unități
cu personaliltate juridică, inclusiv grădinițele speciale.
Stimulentul educațional, constând în bonuri valorice, are o valoare nominală de 0,2 ISR
exprimat în lei pentru fiecare copil pe perioada participării lui la activităţile organizate în cadrul
unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include și
zilele libere acordate prin lege, vacanțele și programul național “Școala altfel”. Bonurile
valorice corespunzătoare stimulentului educațional pot fi utilizate pentru achiziționarea de
produse alimentare, de igienă, pentru achiziționarea de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor
necesare pentru copilul preșcolar.
Titularul tichetului social pentru grădiniță este reprezentantul familiei/persoana delegată
pentru exercitatea drepturilor părintești, iar beneficiarul stimulentului este copilul care
frecventează cursurile unei unități de învățământ preșcolar. Stabilirea dreptului pentru
stimulentul educațional, respectiv retragerea acestui beneficiu, se realizează de către autoritățile
locale prin dispoziție a Primarului conform criteriilor prevăzute prin actul normativ. Bonurile
valorice se achiziționează și se distribuie lunar către beneficiari de către structurile de asistență
socială de resort din cadrul autorității locale, conform metodologiei aprobate.
Având în vedere prevederile acestui act normativ, pot beneficia de stimulentul
educațional copiii care frecventează o grădiniță și care se află în următoarele situații:
a) provin din familii care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei
acodată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei ,
republicată cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află
în plata acestui drept sau acesta este suspendat;
b) se află în grija unei persoane, în urma delegării depturilor părintești, conform Legii
nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul
aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației
pentru susținerea familiei.
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Conform Metodologiei propuse pentru aplicarea Legii nr. 248/2015 la nivel local, pot
beneficia de stimulentul educațional copiii din familii defavorizate, din învățământul preșcolar
care domiciliază sau au reședința în Sectorul 6, dar și cei fără locuință, pe perioada în care se
află în evidența instituției și locuiesc efectiv în unitatea administrativ-teritorială a Sectorului 6.
Pentru a beneficia de stimulentul educațional, copilul trebuie să fie înscris în programul unei
unități de învățământ preșcolar și să frecventeze în mod regulat grădinița – respectiv copilul
trebuie să aibă o prezență zilnică la grădiniță, cu excepția absențelor motivate (care nu trebuie
să depășească 50% din zilele de grădiniță dintr-o lună în cazul în care sunt motivate medical).
Pentru a beneficia de acest stimulent, nivelul venitului net/membru de familie trebuie să se
situeze sub nivelul maxim stabilit pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.
Stimulentul educațional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială a
Sectorului 6 prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,
fiind implicate 2 structuri din cadrul instituției pentru obținerea acestui beneficiu, în funcție de
cele două categorii de beneficiari: Serviciul Ajutor Social care va face demersurile necesare
pentru copii din familii care beneficiază de alocația pentru susținerea familiei și Serviciul
Prevenirea Separării Copilului de Familie, implicat în acordarea stimulentului educațional
pentru copii ai căror părinți se află la muncă în străinătate și care se află în grija altor persoane
în urma delegării drepturilor părintești.
Având în vedere cele menṭionate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local
Sector 6 al municipiului București prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
GABRIELA SCHMUTZER
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Nr. 30784/13.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor,
precum și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, conform
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul Local are initiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor
furnizate către cetăţeni, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care și cele din domeniul
educaţiei și serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
Prin autorităţile publice locale și centrale, statul își asumă responsabilitatea de a pune
în practică măsurile și acţiunile stipulate în actele normative legate de învăţământul
preuniversitar și universitar.
Indiferent de mediul din care provin sau în care sunt crescuţi și îngrijiţi, copiii au
dreptul la șanse egale la viaţă și educaţie, pentru a-și atinge potenţialul și a deveni
adulţi responsabili și eficienţi. Art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările
ulterioare, stipulează dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi permită
dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.
Prin Legea nr. 248/ 2015 privind stimularea participării în învăţământul preșcolar
a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, se instituie stimulentul
educaţional sub formă de tichete sociale acordat copiilor de vârstă preșcolară, care
frecventează unităţile de învăţământ preșcolar, și care provin din familii defavorizate.
Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 modalitatea de identificare
a beneficiarilor se stabilește prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâri ale
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.
Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu
modificările și completările ulterioare, învăţământul preșcolar se organizează în

grădiniţe cu program normal, prelungit și săptămânal. Grădiniţele pot funcţiona ca
unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi școlare cu personalitate
juridică.
Conform Notei de Fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/10129/16.06.2022 stimulentul educaţional, constând
în bonuri valorice, are o valoare nominală de 0,2 ISR exprimat în lei pentru fiecare copil
pe perioada participării lui la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul
preşcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include și zilele libere
acordate prin lege, vacanţele și programul naţional “Școala altfel”. Bonurile valorice
corespunzătoare stimulentului educaţional pot fi utilizate pentru achiziţionarea de
produse alimentare, de igienă, pentru achiziţionarea de îmbrăcăminte și/sau a
rechizitelor necesare pentru copilul preșcolar.
Titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei/persoana
delegată pentru exercitatea drepturilor părintești, iar beneficiarul stimulentului este
copilul care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ preșcolar. Stabilirea
dreptului pentru stimulentul educaţional, respectiv retragerea acestui beneficiu, se
realizează de către autorităţile locale prin dispoziţie a Primarului conform criteriilor
prevăzute prin actul normativ. Bonurile valorice se achiziţionează și se distribuie lunar
către beneficiari de către structurile de asistenţă socială de resort din cadrul autorităţii
locale, conform metodologiei aprobate.
În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv
art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi supus spre aprobare
Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv,
BOGDAN CIOCÎRLAN

