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D I S P O Z I T I A 

Nr.  38 din  09 februarie 2022 
 

privind acordarea  tichetelor sociale pentru grădiniță, 
 pentru anul școlar 2021-2022 

 
                     Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică  Cătălin 

 
            Analizând referatul Serviciului Public de Asistență Socială  nr. 10048  din data de 
28.01.2022. 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2015 privind stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor provenind din  familii defavorizate. 
            Ținând cont de HG nr. 15/2016 – aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 
248/2015- stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din  familii 
defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, 
              
            În temeiul art. 155, alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.a), art.196 alin.(1), lit.b), 
art.197 alin.(4 ) (5) si ale art.198 alin.(1),(2) din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ,  
 

 D I S P U N E:                                                                                                   
 

Art. 1. începând cu anul școlar 2021-2022, se aprobă dreptul la stimulent educațional – 
tichete sociale pentru grădiniță,  beneficiarilor  de Alocație pentru Sustinere Familiei, înscriși 
în anexa la prezenta dispoziție, conform art. 2 din Legea nr. 284/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din  familii defavorizate. 
 
Art. 2. Tichetele sociale, în sumă lunară de 100 lei, se acordă  pentru anul școlar  2021-2022. 
 
Art.3. Titularul tichetului social are obligația să anunte orice modificare în componenta  
familiei sau a  veniturilor familiale, în scris, în termen de 15 zile de la producere. 
 
Art. 4 (1) Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei dispozitii catre Institutia 
Prefectului judetului BACAU, Compartimentului  de asistenta sociala din cadrul aparatului de 
lucru al primarului, compartiment contabilitate si persoanelor nominalizate in anexa lam 
prezenta dispozitie.        
            (2)  Prevederile prezentei pot fi consultate la avizierul institutiei cât si pe site-ul 
autorității, la adresa: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/ DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII EXECUTIVE.  
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Verde Matilda 
 
  


