
 
 
 

 
 

 
H O T A R A R E A  

NR 15 DIN  17 MARTIE 2016  
privind stabilirea modalităților de identificare a beneficiarilor de 

stimulente educaționale pentru participarea în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 32, art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 24 lit. c) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate; 

 f) art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) combinat cu alin. (6) lit. a) 
punctul 1 și art. 115 alin.(3) și alin. (5) – alin. (7) din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare1 al primarului comunei Pomirla , în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 28  din 11 martie 2016,  
b) raportul compartimentului de resort2 din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr. 29 din   11 
martie 2016,   
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c) raportul celor 3 Comisiei de specialitate2 a Consiliului Local 
Pomirla  

în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA adopta prezenta 
hotarare: 

 
ART. 1  –  Se desemnează domnișoara Apostol Roxana Cornelia  , 

consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei  in 
compartimentul de Asistență Socială, persoanacu responsabilități în 
implementarea Legii nr. 248/2015. 

ART. 2 – Persoana desemnată  pentru identificarea  beneficiarilor 
este ,domnisoara Apostol Roxana Cornelia , consilier in aparatul de 
specialitate al primarului comunei  in cadrul  compartimentului  de 
Asistență Socială si doamna MAXIN LACRAMIOARA Nicoleta , asistent 
medical comunitar. 

ART. 3 – Persoanele precizate la art. 2 identificătoțicopiiieligibili, cu 
vârstaîntre 2-6 ani, din comunitate, princorelarea 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. 

ART. 4 – Primarul comunei Pomirla  prin aparatul de specialitate 
facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 și a normelor 
și procedurilor de aplicareși se implică în rezolvarea situațiilor identificate; 

 Art. 2. -Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, 
prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Pomirla  , prefectului judeţului Botosani ,persoanelor 
nominalizate la art. 2.  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la 
sediul primariei. 
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