
 
 

 
 
 

                                                                  

 

D I S P O Z I Ț I A 
Nr. 84 din 25.06.2021 

 
Privind acordarea Stimulentelor educaționale, ce se acorda copiilor din familiile care au stabilit dreptul la 

alocație pentru susținerea familiei(conform Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei), 

pentru perioada 01.05.-30.06.2021, din anul școlar 2020-2021. 

 

Primarul comunei Eftimie Murgu – OTIMAN MIHAI, ales în data de 27 septembrie  2020; 

   

              Având în vedere  dispozițiile: 

➢ - art.II, din Legea nr.49/2020 de completare a Legii nr. Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ - art. 7 alin. (2), art.12-1 din Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, cu modificarile și completările ulterioare; 

➢ art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 
➢ Art. III. - (1) din Legea nr.49/2020 , pentru copiii care au drepturi stabilite la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, stimulentul educational, aprobat in baza prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile 

ulterioare, se acorda pana la finalizarea anului scolar in curs. 
-   (2) Dupa data prevazuta la alin. (1), dreptul la stimulentul educational inceteaza de drept, cu exceptia situatiei 

in care familia se afla in situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 248/2015, cu modificarile ulterioare. 
  Luând în considerare: 

➢ - Tabelul centralizat cu cererile solicitanților de stimulent educațional; 

➢ - Referatul nr._________________ întocmit de Compartimentul de Asistență Socială, din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu; 

                     În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 Cod Adminisrtiv, cu modificările și 

completările ulterioare, emite prezenta 

 

D I S P O Z I Ț I E 
 

Art. 1.(1) –  Începând cu data de 01.05.2021, se acordă stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, 

beneficiarilor din tabelul anexat, care constituie Anexa nr.1 și face parte integrantă din prezenta dispoziție.  

(2) Stimulentul educațional, se acordă beneficiarilor identificați în Anexa nr.1, pentru perioada 

01.05.2021-30.06.2021 ( perioada rămasă din anul școlar 2020-2021). 
 Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul de 

Asistență Socială și Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, 

jud.Caraș-Severin.  

Art. 3.-Persoanele nominalizate în Anexa nr.1, la prezenta dispoziției, pot depune contestație împotriva 

prezentei dispoziții la Instanța de  contecios  administrativ în termen de 30 de zile, după efectuarea procedurii 

prealabile. 

Art. 4.  – Prezenta se comunica: 

➢ Instituției Prefectului - Județul  Caraș-Severin 

➢ Compartimentului de Contabilitate și Compartimentul de Asistență Socială; 

➢ Beneficiarilor din Anexa nr.1; 
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                                                                                                                             ANEXA nr.1  

           

Tabel nominal cu titularii si beneficiarii  stimulentului educational – tichet social pentru 

gradinita   

 ANUL SCOLAR 2020- 2021 

 
Nr. crt Nume/Prenume 

elev 

CNP 

elev 

Nume/Prenume 

reprezentant 

CNP 

reprezentant 

Adresa Suma acordata cu 

titlu de stimulent 

-lei- 

Anul 

scolar 

 

Modalitatea de distribuire a tichetelor 

pentru gradinita 

1 Vasluianu Bogdan 

Alexandru 

 Vasile Antuta 

Maria 

 Eftimie 

Murgu, nr. 

200 2020-

2021 

Titularul le ridica de la Primaria Comunei 

Eftimie Murgu 

2 Marcea Ionela Iustina  Marcea Adelina 

Alina 

 Eftimie 

Murgu,nr.18A 

200 2020-

2021 

Titularul le ridica de la Primaria Comunei 

Eftimie Murgu 

3 Vladulescu Ion David  Vladulescu Ion  Eftimie 

Murgu,  

100 2020-

2021 

Titularul le ridica de la Primaria Comunei 

Eftimie Murgu 
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