JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
DISPOZIŢIE

Referitor la : acordarea tichetelor sociale pentru gradinita

-

-

-

Având în vedere:
referatul compartimentului asistenta sociala nr. 3/08.01.2020 prin care se propune acordarea
stimulentul educational sub forma de tichete sociale copiilor din invatamantul prescolar provenind din
familiile defavorizate in anul scolar 2019/2020,
art. 14/15 din HG nr.15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familiile
defavorizate,
art. 5 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate
adresa
nr. 12/08.01.2020 a Scolii Gimnaziale Icoana privind prezenta prescolarilor in
luna decembrire 2019

În temeiul art.196, alin.(1), lit.b), art.155, alin. (1), lit.c), d), alin. (4),lit. a), alin.5, lit. a),c), art.129, alin. (7), lit.
b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

PRIMARUL COMUNEI ICOANA
DISPUNE:

Art.1.Se acorda dreptul la stimulent-tichet de gradinita titularilor inscrisi in anexa la prezenta dispozitie pentru
luna DECEMBRIE 2019.
Art.2.Tichetele sociale pentru gradinita vor fi distribuite de catre Primaria Comunei Icoana, Judetul Olt de
inspectorul din cadrul compartimentului de asistenta sociala Ciucescu Daniela.
Art.3.Titularul tichetul social pentru gradinita are obligatia sa ne anunte orice modificare in componenta
familiei sau in veniturile acesteia in termen de maxim 15 zile de la producere.
Art.4.Prezenta dispoziţie va fi comunicată persoanei nominalizate in anexa, compartimentului asistenţă
socială, Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt pentru control legalitate.

Primar,
Ancuța Gabriela

Contrasemneaza pentru legalitate,
Cf art.243,alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019

Secretar general,
V.Nicolăiţă

ICOANA, LA.09.01.2020
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ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI ICOANA

Nr.
crt

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 5/09.01.2020

Numele si prenumele
CNP al titularului

Numele si prenumele CNP al
beneficiarului

Adresa de domiciliu
resedinta sau
corespondenta a
titularului

DARACILA VASILE

DARACILA ROBERT

Str.Principala, nr.26,
Sat.Floru, Com.Icoana,
Jud. Olt
Str. Crinului, nr. 6,
Sat. Floru, Com.Icoana,
Jud. Olt

1

STATE FLORIN MIHAITA
2

STATE MARIA IRINA

Primar,
Ancuta Gabriela

Numar
copii

Total suma
acordata cu
titlul de
stimulant
educational

1

50 lei

2

100 lei

Secretar general,
Nicolaita Viorel

