
 

 

Regulamentul local pentru identificarea beneficiarilor prevederilor 

Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate aflate pe raza 

comunei Becicherecu Mic 

 
Capitolul I – Dispoziţii generale 
 
Art.1. Prezentul Regulament reglementează procedura aplicabilă, măsurile şi acţiunile 
care cad în sarcina comunei Becicherecu Mic necesare pentru identificarea 
beneficiarilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar 
a copiilor provenind din familiile defavorizate aflate pe raza comunei Becicherecu Mic. 
 
Art.2. Sunt beneficiari ai prezentului Regulament copii care provin din familiile, sau se 
află în întreţinerea persoanele singure, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 
 
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar 
curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă 
spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani; 
 
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului 
şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul 
primar; 
 

c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim 
garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 



Capitolul II – Procedura de identificare a beneficiarilor stimulentelor 

Art.3. Comuna Becicherecu Mic are potrivit legii, calitatea de achizitor al stimulentelor 
acordate sub forma tichetelor sociale. 
 
Art.4. În vederea identificării beneficiarilor stimulentelor, primarul comunei Becicherecu 
Mic va desemna prin dispoziţie o persoană responsabilă cu evidenţa dosarelor privind 
acordarea tichetelor sociale. 
 
Art.5. Responsabilul desemnat de primarul comunei Becicherecu Mic va întocmi un 
registru special pentru primirea cererilor însoţite de documentele prevăzute de Legea 
nr.248/2015 şi de Normele de aplicare a Legii nr.248/2015. 
 
Art.6. În vederea asigurării unei colaborări eficiente, responsabilul va notifica în scris 
unitatea şcolară de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru a solicita informaţii cu 
privire la fluxul înscrierilor şi a abandonurilor şcolare din cadrul Grădiniţei cu Program 
Prelungit Becicherecu Mic şi va raporta situaţia existentă la nivelul compartimentului 
responsabil cu gestionarea dosarelor de acordare a tichetelor sociale. 
 
Art.7. Persoana responsabilă va raporta semestrial Consiliului Local Becicherecu Mic 
numărul beneficiarilor stimulentelor sociale. 
 
Art.8. Orice persoană interesată poate sesiza situaţii în care prevederile prezentului 
Regulament şi a legislaţiei de specialitate au fost încălcate sau situaţiile de fapt sunt 
nereale cu cele reflectate în documente. 
 

Capitolul III – Măsuri şi acţiuni de promovare 
 
Art.9. Primarul comunei Becicherecu Mic, va asigura publicarea unui anunţ de 
informare a publicului cu privire la prevederile Legii nr.248/2015 în cotidianele de 
circulaţie locală, cel puţin o dată pe trimestru. 
 
Art.10. Primarul comunei Becicherecu Mic va asigura publicarea pe site-ul comunei a 
informaţiilor privind criteriile de selecţie a beneficiarilor şi condiţiile pe care aceştia 
trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de stimulentul acordat sub forma 
tichetelor sociale. 
 
Art.11. Responsabilul desemnat de primar va convoca semestrial Consiliul Comunitar 
Consultativ pentru a informa cu privire la dosarele de acordare a tichetelor sociale şi cu 
această ocazie se va informa cu privire la situaţii de familii defavorizate care ar putea să 
beneficieze de prevederile Legii nr.248/2015. 
 
Art.12. Responsabilul desemnat de primar va participa la şedinţele cu părinţii 
organizate de către conducerea Şcolii Gimnaziale “Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu 
Mic. 
 



Art.13. Primarul comunei Becicherecu Mic va asigura fondurile necesare redactării 
materialelor promoţionale (afişe, flyere) şi afişarea acestora în zonelor de interes public 
(avizierul din faţa sediului primăriei, la sediul şcolii, la sediul grădiniţei, în centrul 
comunei). 
 
Capitolul IV – Dispoziţii finale 
 
Art.14. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării prin Hotărâre de 
Consiliu Local, adoptată în condiţiile legii. 
 
Art.15. Prezentul Regulament poate fi modificat doar prin Hotărâre de Consiliu Local, 
adoptată în condiţiile legii. 
 
Art.16. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederile Legii 
nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familiile defavorizate şi cu prevederile Normelor de Metodologice de 
aplicare a Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familiile defavorizate, nr.9/2016. În cazul unui conflict de 
interpretare, prevalează dispoziţiile din ordonanţe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMAR 
COMUNA BECICHERECU MIC 

 

 

ANUNŢ PUBLIC 

 

Având la bază prevederile art.7, alin (2) din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Becicherecu Mic 
emite următorul: 
 
Anunţ privind adoptarea Regulamentului local pentru identificarea beneficiarilor 
prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza comunei 
Becicherecu Mic 
 
Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic îşi exprimă public intenţia de a elabora şi de 
a adopta o hotărâre de consiliu local cu caracter normativ în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Becicherecu Mic organizată în luna martie 2016. 
 
Nota de fundamentare, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pot fi consultate 
gratuit la sediul comunei Becicherecu Mic şi pe site-ul comunei becicherecu-mic.ro. 
 
Persoana responsabilă pentru relaţiile cu publicul este doamna Chisăr Sfetlana Silvana. 
Propunerile se pot depune în scris la secretariatul comunei sau în format digital la 
adresa de e-mail secretar.becicherec@yahoo.ro 
 
Termenul limită pentru depunerea observaţiilor, a amendamentelor şi a propunerilor 
este 21.03.2016. 
 
În temeiul art.7, alin (9) din Legea nr.52/2003, autoritatea publică va fi obligată la 
organizarea unei dezbateri publice dacă este sesizată în termen de către o asociaţie 
legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
Starea de fapt 
 
În urma adoptării Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a rectificării bugetare a bugetului 
local al comunei Becicherecu Mic ca urmare a emiterii HCL nr.27 din 29.02.2016, 
comuna Becicherecu Mic a creeat cadrul economic necesar aplicării prevederilor legale 
sus menţionate. 
 
Raportat la situaţia existentă se impune adoptarea unui Regulament local pentru 
identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării 
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza 
comunei Becicherecu Mic, prin care să fie stabilite modalitatea de identificare şi de 
promovare a beneficiilor acordate de lege în rândul familiilor defavorizate din punct de 
vedere social şi economic. 
 
Prin urmare, comisia socială, de cultură, sănătate, religie, învăţământ, tineret şi sport a 
Consiliului Local Becicherecu Mic, împreună cu aparatul de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic au întocmit un proiect al Regulament local pentru 
identificarea beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării 
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza 
comunei Becicherecu Mic. 
 
Starea de drept 
 
Proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile Legii nr.248/2015, privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi pe prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru 
grădiniţă nr.19/2016. 
 
De asemenea, sunt incidente şi prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Având la bază nota de fundamentare şi raportul de specialitate al proiectului de 

hotărâre privind adoptarea Regulamentului  local pentru identificarea beneficiarilor 

prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate aflate pe raza comunei Becicherecu Mic 

propun spre avizare şi adoptare în forma actuală sau cu amendamente actul normativ 

susmenţionat pentru următoarele motive: 

 

1. Comuna Becicherecu Mic nu are în prezent o procedură privind identificarea 
beneficiarilor prevederilor Legii nr.248/2015. 

2. Adoptarea Regulamentului este necesară pentru popularizarea măsurii şi pentru 
stimularea educaţiei în cadrul comunităţilor defavorizate. 

3. Adoptarea Regulamentului va îmbunătăţi semnificativ rata de şcolarizare a 
copiilor care provin din familii defavorizate, va îmbunătăţi semnificativ coeziunea 
socială a comunităţii locale şi creşte gradul de responsabilizare a părinţilor. 

4. Regulamentul va fi un veritabil instrument de promovare a drepturilor şi 
beneficiilor acordate de autorităţile locale şi autorităţile centrale ale administraţiei 
publice. 
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