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DISPOZITIE nr. 28/01.03.2020  

Privind încetarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale 

pentru domnul(doamna) KALTENBACHER MIHAI BARNA  

 

Primarul unitatii COMUNA SALACEA  

Avand in vedere :  

Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru încetarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale  a d-

lui (ei) KALTENBACHER MIHAI BARNA,   domiciliat(a) in SALACEA ,  Nr. 697 , insotita de actele doveditoare 

privind componenta familiei formata din  6 membri, din care un numar de  3 copii prescolari intre 3 si 8 ani si de 

declaratia privind veniturile obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membri acesteia; inregistrata cu nr. 

352/26.01.2021 .  

- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță; 

- HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015; 

- Ordinul nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere si a modelului tichetului social pentru 

grădiniță, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate; 

- OUG. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

- Legea nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

- Prevederile legii 292/2011 privind organizarea si functionarea sistemului national de asistenta sociala. 

În  temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196 , alin. 1 , lit. b și art. 199 din  O.U. G.  57 / 2019 – 

privind Codul Administrativ, Primarul comunei Sălacea 

 

DISPUNE: 

 

  Art 1. Se stabileste încetarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale  

d-lui/d-nei KALTENBACHER MIHAI BARNA , cu domiciliul in  SALACEA, Nr. 697 , titularul cererii numarul 

352/26.01.2021, începând cu data de 01.01.2021. 

  Art 2. Motivul de  neacordare  fiind: ca urmare a constatărilor de neeligibilitate prin bunurile deținute de 

familie, stabilit prin  ancheta socială, la domiciliul titularului în localitatea Sălacea, nr.  697, județul Bihor; 

  Art 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria comunei COMUNA 

SALACEA in termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Art 4.  Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data emiterii.| 

  Art 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de asistenta 

sociala din cadrul Primariei COMUNA SALACEA . 

  Art 6.  Prezenta dispozitie se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului BIHOR ; 

- Unităţile de învăţământ preşcolar frecventate de beneficiari;  

- Agentia Județeană pentru Plati si Inspectie Sociala, județul BIHOR : 

- Domnul/doamna KALTENBACHER MIHAI BARNA din SALACEA ,  Nr. 697  

 

 

 

Nr. 28/12.03.2021 

p. Primar   

COMUNA SALACEA 

VIDA ATTILA - IOZSEF  

  Contrasemneaza, 

secretar general  

     Tatai Tibor 



 


