
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichet social pentru copilul 

SAVACHE Elena Narcisa , doamnei SAVACHE Ana-Cristina, 

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, 
Luând în considerare: 
-Cererea, declaraţia pe proprie răspundere a doamnei SAVACHE Ana-Cristina, 

înregistrată sub nr.5806 din 30.09.2016; 
-Referatul compartimentului de Stare civilă şi asistenţă socială din cadrul Aparatului 

propriu de specialitate al Primarului comunei, înregistrat sub nr.5979 din 06.10.2016; 
In temeiul prevederilor: 
-art. 1, 2, 3 şi 6 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţămânul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. 1,2, 12 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Norme Metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţămânul preşcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate 
prin Hotărârea 15/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 1, 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţămânul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.9/2016, cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizare şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă; 

-art.43 alin.(2) din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum 

sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare; 
în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „a" şi „e", alin. (2), art. 68 alin. (1) şi art.l 15 alin. 

(1) litera "a" din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

D I S P U N : 

Art.l (1) - Se acordă doamnei SAVACHE Ana-Cristina, domiciliată în Sat Rusca, 
nr.85, Comuna Dorna Arini, judeţul Suceava, suma de 50 lei /lună cu titlu 
de stimulent educaţional sub formă de tichet social pentru un copil, SAVACHE Elena Narcisa, 

pentru anul şcolar 2016-2017. 
(2) In cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale de acordare a drepturilor 

stabilite la aliniatul precedent, acestea vor înceta, emiţându-se în acest sens o nouă dispoziţie. 
Art.2 (1) Stimulentul educaţional se asigură lunar de către unitatea administrativ 

teritorială şi se distribuie prin Compartimentul asistenţă socială, respectiv de doamna Maria 
TOLOŞ, asistent social, cu responsabilităţi în implementarea Legii nr. 248/2015, pe bază de 
borderou. 



(2) Titularul dreptului acordat în condiţiile arătate la art. 1, poate ridica tichetele 
sociale pe bază de semnătură, doar cu prezentarea actului de identitate original. 

Art.3 - Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de 
la data luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a 
acesteia. 

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava. 

(3) Primarul Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil. 

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de la: 

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; 
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii; 
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 

termenului legal de soluţionare a cererii; 
d) data expirării termenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ emis în 

soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile; 
(5) Pentru motive temeinice, cererea la instanta competentă poate fi introdusă şi peste termenul 

prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la 
cunoştinţă sau data introducerii cererii, după caz. 

Art.4 - Secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, pentru control şi legalitate. 


