
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

HOTĂRÂRE
Ref. la: m o d a lita te a  de id e n tific a re  a  b e n e fic ia rilo r  de t ic h e te  

so c ia le  pentru  g răd in iţă ,

A vând în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Perieţi;
-Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Perieţi Jud .O lt;
-Prevederile art.4 a lin.(2) din Legea nr.248 / 2015 privind stimularea participării 

in invatamantul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-Prevederile art. 35 din HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării in 
invatamantul preşcolar a copiilor provenind in familii defavorizte si a proceduriivde 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

-Prevederile art. 36,alin.2 Jit.d) si alin.6,lit.a) pct 2 din Legea nr.215/2001, 
republicata .privind administartia publica locala , cu modiifcarile si completările 
ulterioare;

-Prevederile Legii nr.52/2003-transparenta decizionala in administraţia 
publica,completată ulterior

în temeiul art. 36 alin 2, lit. d) coroborat cu art. 45 şi art.115, alin(1), lît. b) 
din Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI
J

HOTĂRĂŞTE
Articolul 1. Se aproba, modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete 

sociale pentru grădiniţă, conform anexei ,care face parte din prezenta hotarare.
Articolul 2. Persoanele interesate pot contesta prezenta hotarare in 

conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ , cu 
modificările si completările ulterioare.

Articolul 3. Prezenta hotarare, in urma adop tă rii, se va comunica Instituţiei 
Prefectului Judeţului O l t , compartimentului de specialitate , precum si adusa la

Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dîntr-un total de 11 voturi valabil exprimate (11 consilieri
locali în funcţie) în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


