ROMANIA
JUDETUL MURE§
COMUNA VARGATA
PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 155.
din 29 septembrie 2017

privind stabilirea dreptului la tichetele sociale pentru gradinita
pt. D-l/d-na Simon Lorand
Primarul comunei Vargata;
avand in vedere cererea nr. 1/15.09.2017, a doamnei/dmnului SIMON LORAND,
insotita de actele doveditoare privind componen^a familiei §1 veniturile acesteia/ acestora,
Tndepline§te conditiile prevazute de lege pentru acordarea tichetelor sociale, conform Legii
248 din 2015;
In conformitate cu prevederile art. 14, alin.(l) H.G nr. 15/2016, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 248/2015, privind stimularea
participSrii Tn invatamantul pre§colar a copiilor provenind din familii defavorizate §i a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita;
Avand in vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarile §i completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 63, alin.(l), lit.(d), alin.5.1it.(c) respectiv art. 68, alin.(l) din
Legea nr. 215/2001 a administra^iei publice locale, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare,
DISPUNE
Art.l. Incepand cu data de 01 septembrie 2017, se acorda un numar de 1 tichete
sociale, Tn valoare de 50 lei/lunar, pentru familia reprezentata de catre SIMON LORAND,
domiciliata Tn comuna Vargata, sat Vargata nr. 16, judetul Mure§, avand CNF
1721227264386, pentru un numar de 1 copil beneficiar:
1. SIMON-PAL ATTILA, CNF 5120111260015
Art. 2. Stimulentul educational se acorda pentru anul §colar 2016-2017, iar distribuirea
tichetelor sociale pentru gradinita se va realiza lunar pana la data de 15 a lunii Tn curs, pentru
luna anterioara, de catre Serviciul Public de Asisten^a Sociaia din cadrul aparatului de
specialitate al Primariei comunei Vargata,.
Art.3. Prezenta dispozitie se poate ataca la instanta de judecata competenta, potrivit
prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile §i completarile
ulterioare.
Art.4. Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei dispozi^ii se Tncredin^eaza consilierul
social din cadrul compartimentul de asistenta sociaia.
Art,5. Prezenta dispozitie se va comunica: Institutiei Prefectului Judetului Mure§,
Agen^iei Judetene de Pla^i §i Presta^ii Sociale Mure? §i beneficiarilor prin comunicare
individuala.

ec.

