ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI

HOTARAREA nr.11/2016
privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor si procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniţă
Consiliul Local COZMENI întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2016
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.612/2015, expunerea de motive a primarului, în calitate de
iniţiator, înregistrată cu nr. 613/2015, de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si
completările ulterioare,
Ţinând cont de art 4 alin 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării la
invăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate- prin care se
menţionează ca modalitate de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin Hotarare a
Consiliului Local , respectiv hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor Bucureşti.
HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preşcolar a copiilor provenind
din famMii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d coroborat cu art. 36 alin. 6 lit. a punct. 1 si 2
, art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările si completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor si procedura de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă conform anexei nr.l care face parte integranta prezentei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Cozmeni si compartimentul social.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, primarului comunei Cozmeni şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Harghita
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi
în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează

Anexa nr.l la HCL nr.11/2016
Modalitatea de identificare a beneficiarilor si procedura de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniţă
I. Modalităţile de identificare sunt:
- informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai preşcolarului de către cadrele
didactice din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Cozmeni, care vin in
contact direct cu aceştia;
- informarea cetăţenilor de către personalul de specialitate a compartimentului de
Asistenta Sociala;
- identificarea potenţialilor beneficiari prin intermediul asistentei medicale
comunitare si a mediatorului sanitar
- identificarea pe principiul din poarta in poarta;
II. GRUP TINTĂ:
Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub forma de tichete sociale pentru
grădiniţă, copiii din familii defavorizate, cetateni romani, care au domiciliul sau reşedinţa
in comuna Cozmeni, in vederea creşterii accesului la educaţie al acestora.
Stimulentul se acorda si copiilor din familii defavorizate, cetateni romani, fara domiciliu
sau reşedinţa si/sau fara locuinţa, denumiţi in continuare persoane fara adapost, numai
pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de la
nivelul comunei Cozmeni
Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă este utilizat
exclusiv pentru atingerea obiectivului prevăzut de lege si nu afecteaza distribuirea
tichetelor sociale reprezentând beneficii de asistenta sociala acordate in scopul sprijinirii
categoriilor vulnerabile ale populaţiei.
Beneficiază de stimulent copiii din familiile defavorizate formate din sot, soţie si copiii
aflaţi in întreţinerea acestora, care locuiesc împreuna.
Beneficiază de stimulent si copiii din familiile defavorizate formate din persoana singura
si copiii aflaţi in întreţinerea acesteia si care locuiesc împreuna cu aceasta.
Pentru acordarea stimulentului se considera familie si bărbatul si femeia necăsătoriţi, cu
copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreuna.
Stimulentul se acorda numai pentru copiii care frecventează in mod regulat unităţile de
invatamant preşcolar
Dreptul la stimulent se acorda începând cu luna in care beneficiarul îndeplineşte
criteriile de eligibilitate, pe baza de cerere si declaraţie pe propria răspundere, insotite

de actele doveditoare privind componenta familiei,
inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de grădiniţă.

veniturile

acesteia

si

Stimulentul se acorda lunar, pe perioada participării copilului la activitatile organizate in
cadrul unităţilor din invatamantul preşcolar, in perioada septembrie-iunie.
Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei şi se acordă lunar pe perioada participării
copiilor la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar.
Pentru anul 2016 cererile însoţite de documentele doveditoare se depun de către
reprezentantul familiei până la data de 30.04.2016.
III. ACTE NECESARE
1) In situaţia in care familia defavorizata este beneficiara de ajutor social conform
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
sau de alocaţie
pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, republicata, stimulentul se acorda reprezentantului familiei
doar pe baza de cerere si declaraţie pe propria răspundere, insotite de dovada
înscrierii la grădiniţă

2) Componenta familiei, filiaţia copiilor si situaţia lor juridica fata de reprezentantul legal
se dovedesc cu livretul de familie.
In cazul in care nu este eliberat livretul de
familie sau situaţia familiei nu este evidenţiata in livretul de familie, reprezentantul
familiei prezintă, după caz, in copie certificata sau, după caz, autentificata pentru
conformitate cu originalul, următoarele documente:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi in întreţinerea familiilor
defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotararea judecătoreasca de încredinţare in vederea adopţiei, potrivit
legii;
d) hotararea judecătoreasca de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenta sociala si
protecţia copilului sau hotararea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de
judecata, după caz, pentru măsură plasamentului; hotararea judecătoreasca de
instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autoritatii tutelare, potrivit legii;
f) hotararea judecătoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata
disparut/disparuta;
g) hotararea judecătoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata
preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa
privativa de libertate si nu participa la întreţinerea copiilor;

3) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. c) din
lege, se iau in considerare toate veniturile impozabile si neimpozabile prevăzute de
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere fata de copii si/sau fata de
părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitării stimulentului
educaţional.
(a) Veniturile realizate de membrii familiei, se dovedesc, după caz, prin documentele
eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate
poştale de plata, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.
(b) In cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte si gospodăreşte împreuna
cu alte familii ori persoane singure si contribuie împreuna la achiziţionarea sau
realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul
acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau in considerare atat
veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare
nete realizate in comun de persoanele din gospodărie.
(c) In cazul in care nu se poate determina partea ce revine de drept solicitantul
completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea
împreuna.
4)
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se exceptează
următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind
protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările
si completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de
stat pentru copii, republicata, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările
ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010,
republicata, cu modificările si completările ulterioare, si ajutorul pentru încălzirea
locuinţei acordat in baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind
masurile de protecţie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr.
92/2012, cu modificările si completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, inclusiv
cele din fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv
susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor si studenţilor, prin programe ale Ministerului
Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice si private, inclusiv
organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, in condiţiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicata;
g) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participării la
programe de formare profesionala organizate in condiţiile legii, daca acestea nu au titlu
de venituri salariale;

h)
sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane
fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenta.
(3) Veniturile realizate de membrii familiei, prin documentele eliberate de angajator,
de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate poştale de plata, extrase
de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.
(4) In cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte si gospodăreşte împreuna
cu alte familii ori persoane singure si contribuie împreuna la achiziţionarea sau
realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul
acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau in considerare atat
veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare
nete realizate in comun de persoanele din gospodărie.
(5) In cazul in care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la
alin. (4), solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul
rezultat din gospodărirea împreuna.
(6)
Prezentele
Modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a
situaţiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă se
completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 15/19.01.2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

Preşedinte de şedinţă.

Contrasemnează

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 12/2016
Privind rectificarea nr.l a bugetului general al comunei Cozmeni anul 2016
Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Analizând raportul de specialitate al compartimentului contabil Nr.644 /2016, din cadrul aparatul
de specialitate al primarului,
Luând în considerare prevederile :
• Hotărârea Nr.3/2016,a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea bugetului local pe
anul 2016 cu modificările si completările ulterioare
• Adresa Administraţiei Judeţeană a finanţelor Publice Harghita nr. 1324/2016 privind
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizat pentru Comuna Cozmeni,
conform Dispoziţie nr.4/2016
• Legea nr.248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate
• HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă
• Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale respectiv, cu modificările şi
completările ulterioare şi raportul comisiilor de specialitate, pentru activităţi economicofinanciar, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, pentru
activităţi de învăţământ, sănătate şi familie, social culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţia copiilor, protecţia mediului şi turism, tineret şi sport,
In temeiul dispoziţiunilor art.36 alin.(2) litera b ,art.45 alin.(2)litera a şi art.115 lit.b din Legea
administraţiei publice locale Nr.215/2001, republicată,cu modificările şi compăletările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l- Se aprobă rectificarea bugetului general al comunei Cozmeni, pe trim.l
anul 2016 conform anexei nr.l la prezenta hotărâre
Art.2- Prezenta Hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului Administraţia
Judeţeană a Finanetlor Publice Harghita, Primar şi la compartimentul contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul comunei Cozmeni Bodo David şi Consilierul Balint Balint
Terez din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al
primarului Cozmeni.
Preşedinte de şedinţă
Csillag Otto
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13/2016
Cu privire la aprobarea Convenţiei între Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul local Cozmeni
încheiat în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru un copil instituţionalizat sau
aflat la asistentul maternal profesionist
Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere Hotărârea Nr.16 din anul 2016 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea costului
mediu lunar/copil şi costul mediu lunar/ asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire,
Văzând raportul de specialitate al compartimentului social Nr.594/2016, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Cozmeni,
In conformitate cu prevederile:
•
Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicat
cu modificările şi
completările ulterioare,
•
Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
•
Ordinului Nr.54/2000 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
•
HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.
(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului
•
HG nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale
•
OUG NR.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru protecţia copilului si adopţie cu completările si
modificările ulterioare,
In temeiul art.36 alin.(2) litera d,coroborat cu alin(6) litera a pct.2.şi art.115 alin(l) litera b din Legea
Nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l- Se aprobă Convenţia Nr.6112/2016 între Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul
local Cozmeni, încheiat în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru un copil
instituţionalizat sau aflat la asistentul maternal profesionist din ju deţ,conform anexei nr.l.
Art.2- Cuantumul contribuţiei virate de către Comuna Cozmeni pe anul 2016 este de 141
lei/copil/lună.
Art.3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cozmeni
D-ul Bodo David şi compartimentul financiar-contabil.
Art.4- Prezenta se comunică la Consiliul Judeţean Harghita,Primarul comunei şi
compartimentul financiar-contabil,precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.

Preşedinte de şedinţă
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.14/2015
Cu privire la aprobarea Contractului referitor la suportarea unei cote părţi din costul anual pentru
persoane vârstnice instituţionalizati
Având în vedere Hotărârea Nr.15 din anul 2016 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea costului
mediu lunar/ asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire,
Văzând raportul de specialitate al compartimentului social Nr.594/2016, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Cozmeni,
In conformitate cu prevederile:
•
Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
•
Legii Nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare
•
OUG NR.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru protecţia copilului si adopţie cu completările si
modificările ulterioare
•
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicat cu modificările şi
completările ulterioare
•
HG nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a Direcţiei generale de
asistenta sociala si protecţia copilului cu modificările şi completările ulterioare
•
HG Nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale
•
HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din
instituţiile si unităţile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu
dizabilitati si persoanelor vârstnice
In temeiul art.36 alin.(2) litera d,coroborat cu alin(6) litera a pct.2.şi art.115 alin(l) litera b din Legea
Nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l- Se aprobă Contractul Nr.6066/2016 între Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul
local Cozmeni, încheiat în vederea finanţării costului anual pentru o persoană cu handicap
instituţionalizată .
Art.4- Cuantumul contribuţiei virate de către Comuna Cozmeni pe anul 2016 este de 196
lei/persoană/lună.
Art.5- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cozmeni
D-ul Bodo David şi compartimentul financiar-contabil.
Art.6- Prezenta se comunică la Consiliul Judeţean Harghita,Primarul comunei şi
compartimentul financiar-contabil,precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.

