
R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  A 

NR. 168 DIN 30.12.2021 

privind încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță   

 Dlui PUIU ANGEL-FLORIN - titular, pentru copilul PUIU ANGEL-ȘTEFAN - beneficiar, 

cu domiciliul în Comuna  Oncești, sat. Tarnița, Județul Bacău 

 

         Primarul Comunei Oncești, judetul Bacau 

         Având în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 168/30.12.2021; 

         - Decizia nr. 1639397968154/13.12.2021, emisă de către directorul executiv al A.J.P.I.S. Bacău, 

din dosarul 04150090311392703599, privind respingerea acordării dreptului la alocația pentru 

susținerea familiei dlui PUIU ANGEL-FLORIN;  

         - Dispoziția primarului nr. 167/30.12.2021 cu privire la revocarea Dispoziției primarului            

nr. 134/22.11.2021 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei  Dlui Puiu Angel-Florin,  

domiciliat  în Comuna Oncești, sat Tarnița, Județul Bacău; 

         - Dispoziția primarului nr. 135/22.11.2021 privind acordare stimulentului educațional sub formă 

de tichet social pentru grădiniță, în anul școlar 2021 – 2022, familiei dlui Puiu Angel-Florin, cu 

domiciliul în Comuna  Oncești, sat. Tarnița, Județul Bacău; 

         - Referatul dnei referent Genes Tatiana – Compartiment Asistență Socială, înregistrat la            

nr. 373/30.12.2021, prin care motivează și propune încetarea dreptului la stimulentul educațional sub 

formă de tichete sociale pentru grădiniță  Dlui PUIU ANGEL-FLORIN - titular, pentru copilul PUIU 

ANGEL-ȘTEFAN - beneficiar; 

         - prevederile art. 2, alin. (1), ale art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 248/28.10.2015 privind 

stimularea participarii in învatamantul prescolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, lit. a), ale art. 10, alin. (3) și ale art. 18, alin. (1) din  H.G. nr. 15/19.01.2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/28.10.2015 privind stimularea 

participarii în învătământul prescolar a copiilor provenind din familiile defavorizate si a procedurii de 

acordare a tichetelor sociale pentru grădinită, cu modificările si completările ulterioare; 

         În temeiul dispozitiilor art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a) și c), ale art. 196, alin. (1),  lit. b), 

art. 197, alin. (1) și (4) și art. 200 din  O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 
 

         Art. 1  - Cu data de  01.12.2021, încetează dreptul la stimulentul educațional sub formă de 

tichete sociale pentru grădiniță  Dlui PUIU ANGEL-FLORIN – titular, având CNP 1730529040081, 

pentru copilul PUIU ANGEL-ȘTEFAN - beneficiar, cu domiciliul în Comuna  Oncești, sat. Tarnița, 

Județul Bacău,  deoarece nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. 

         Art. 2 - (1) Prezenta dispozitie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării 

la autoritatea emitentă. 

         (2) Impotriva masurilor dispuse, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios 

administrativ sau, dupa caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 

comunicarea soluției contestației. 

         Art. 3 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostința publică, în condițiile legii și se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanei nominalizate, A.J.P.I.S. 

Bacău, precum și Instituției Prefectului județului Bacău în vederea verificării legalității. 

         Art. 4 – Compartimentul Asistentă Socială si Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul  

aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

 

                PRIMAR,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              

                                                                                                    SECRETAR GENERAL,   

  PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


