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ROMÂNIA                   

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA                               

CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂREA Nr.25. 
Din data de 23.02.2016. 

privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate – Legea nr. 248/2015 

 

Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere: 

 expunerea de motive  a Primarului Comunei Crasna, înregistrată la nr..1289/19.02.2016; 

 raportul  de specialitate nr.1290/19.02.2016.; 

 raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local cu nr.1291/19.02.2016; 

 prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

În conformitate cu prevederile: 

-  art.4 alin.(2) din  Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

- 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; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct.2, art.45 alin.(1) din  

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂREȘTE: 

 

Art.1.Se desemnează persoanele din cadrul compartimentului de Asistență Socială al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna:  inspector cu responsabilități în 

implementarea Legii nr. 248/215. 

Art.2.Persoanele desemnate pentru identificarea a beneficiarilor sunt doamna But 

Ioana- Mariana – inspector și Hajas Erika - inspector cu responsabilități în implementarea 

Legii nr. 248/2015 din cadrul comunei Crasna. 

Art.3.Persoanele desemnate din cadrul compartimentului de asistență socială 

identifică toți copiii eligibili, cu vârsta între 2-6 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, precum și prin vizite din 

ușă în ușă. 

Art.4.Primarul comunei Crasna 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.Primarul comunei Crasna asigură aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri. 



Intern 

 

 

 

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Instituția Prefectului Județului Sălaj; 

- primarului  comunei Crasna 

- directorului Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna; 

- site: wwwprimariacrasna.ro. 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Cseke Francisc                                    Contrasemnează: 

                                   SECRETARUL comunei,           

                                                             Lazar Veturia 
 


