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HOTĂRÂREA NR. 15 

Din 22 martie 2016 

 

privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor 

identificate, şi de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă  

  

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 22 martie 

2016, 

Având in vedere referatul de aprobare intocmit de către primarul orasului Ungheni, 

înregistrat sub nr. 1757/18.03.2016, precum si a raportului de specialitate nr. 1758/18.03.2016, 

intocmit de personalul din Serviciul Public de Asistenta Sociala, şi referatul de specialitate nr. 

1759/18.03.2016, întocmit de către Serviciul Financiar Contabil din aparatul de specialitate al 

primarului, 

 Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi alin.(2), art.2, art.3 alin. (1)-(4), şi art.6 

din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate, ale art.35 din H.G. 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  

Tinând cont de prevederile art.112 alin.1 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin.(2) si ale  art.115.(1) lit.b) 

din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 



 

HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1.  Se aprobă Procedura de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor 

identificate, şi de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 D-nul Serban Ioan, casier în cadrul Serviciului Financiar Contabil din aparatul de 

specialitate al primarului se numeşte responsabil cu gestionarea şi distribuirea tichetelor 

sociale pentru grădiniţă. 

 Art.3 Pentru achiziţionarea tichetelor sociale se aplica în mod corespunzător  

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentului proiect de hotărâri se încredinţează Serviciul 

Financiar Contabil şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Ungheni. 

            Art.5  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciul financiar-contabil, 

- Serviciul Public de Asistență Socială, 

- D-lui Șerban Ioan, casier, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 22 martie 2016 
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