CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDETUL VALCEA

HOTĂRÂREA nr. 10
cu privire la: stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015
Consiliul Local Golesti, întrunit în şedinta ordinară din data de 18.02.2016, la
care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 52 din 26.11.2015, a fost
ales preşedinte de şedintă domnul Jianu Nicolae.
În baza expunerii de motive prezentata de Primarul Comunei Golesti precum si
a raportului intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Golesti, judeţul Vâlcea prin care se propune
acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, în
cadrul programului de interes național, Fiecare Copil în Grădiniță, conform Legii nr.
248/2015;
Având in vedere raportului de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Golesti, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul comunei Golesti;
În conformitate cu prevederile:
- art. 35 din HG nr. 15/2016 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
- Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare
- Legii nr. 272/ 2004, privind protecția și promovoarea drepturilor copilului,
cu modificările și completările ulterioare
- Legii asistenței sociale 292/2011 cu modificările si completările ulterioare
- Legii 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
- Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind
finanțele publice locale și a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7
din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, in
baza procesului verbal de afisare publica nr. 615/03.02.2016;
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În temeiul art. 45 alin. 1 si art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Goleşti, adopta cu un numar de 10 voturi «pentru », cu un
numar de ____ voturi «impotriva », urmatoarea ;
HOTĂRÂRE
Art.1. Se desemnează o persoană din cadrul Primăriei Comunei golesti,
compartimentul de Asistență Socială: inspector cu atribuții de asistență socială cu
responsabilități în implementarea Legii nr. 248/215;
ART.2. Persoana desemnată de Primaria Comunei Golesti pentru identificarea
beneficiarilor este doamna State Mihaiela – inspector cu atribuții de asistență socială
cu responsabilități în implementarea Legii nr. 248/2015 din cadrul localității Golesti;
ART.3. Persoana desemnată din cadrul Primăriei Comunei Golesti identifică
toți copiii eligibili, cu vârsta între 3-6 ani, din comunitate, prin corelarea listelor de
copii din localitate de la medicul de famile, registrul de nașteri - stare civilă, registrul
agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocație de stat și alte beneficii;
ART.4. Primarul Comunei Golesti 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. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste
primarul comunei Goleşti prin compartimentele de specialitate;
Art.6. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica
primarului comunei Goleşti, directorului scoli Gimnaziale sat Popesti Comuna Golesti
şi Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, în vederea efectuării controlului legalitătii,
prin grija secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
JIANU NICOLAE

Contrasemneaza:
SECRETARUL COMUNEI GOLESTI
jurist DINCĂ NICUȘOR
Golesti: 18.02.2016
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