ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA VORONA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind încetarea dreptului la tichetului social pentru gradinita

Primarul comunei Vorona , judetul Botosani in exercitarea atributiilor de autoritate publica ,
Vazand cererea inregistata sub numarul 4090 din 27.04.2020 a d-lui Popovici Petru din satul
Vorona Teodoru, comuna Vorona, judetul Botosani prin care solicita incetarea dreptului la tichetul
social pentru gradinita ;
În baza prevederilor art. 18 alin (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 248/2015
privind stimularea participarii in invatamant prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
15/2016 ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ
nr. 57/2019.

DISPUNE:
Art.1. Se aproba incetarea dreptului la tichetul social pentru gradinita, începand cu data de
01.05.2020 pentru d-l Popovici Petru, CNP- xxxxxxxxxxxxx din satul Vorona Teodoru,comuna
Vorona, judetul Botosani.
Art.2. Motivul incetarii acordarii tichetului social pentru gradinita : la solicitarea titularului .
Art.3. In termenul prevazut de lege dispozitia va fi comunicata titularului.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul
Comunei Vorona .
Art.5. Persoana nemulţumita de soluţionarea contestaţiei, poate ataca prezenta dispozitie la
Tribunalul Botosani, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ.
Art.6. Cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentei dispozitii se imputerniceste
Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Vorona .
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Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,
Laurențiu- Marian Anicăi
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DISPOZITIE
privind încetarea dreptului la tichetului social pentru gradinita

Primarul comunei Vorona , judetul Botosani in exercitarea atributiilor de autoritate publica ,
Vazand cererea inregistata sub numarul 4091 din 27.04.2020 a d-lui Popovici Vasile din satul
Vorona Teodoru, comuna Vorona, judetul Botosani prin care solicita incetarea dreptului la tichetul
social pentru gradinita ;
În baza prevederilor art. 18 alin (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 248/2015
privind stimularea participarii in invatamant prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
15/2016 ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ
nr. 57/2019.

DISPUNE:
Art.1. Se aproba incetarea dreptului la tichetul social pentru gradinita, începand cu data de
01.05.2020 pentru d-l Popovici Vasile, CNP- xxxxxxxxxxxxx din satul Vorona Teodoru,comuna
Vorona, judetul Botosani.
Art.2. Motivul incetarii acordarii tichetului social pentru gradinita : la solicitarea titularului.
Art.3. In termenul prevazut de lege dispozitia va fi comunicata titularului.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul
Comunei Vorona .
Art.5. Persoana nemulţumita de soluţionarea contestaţiei, poate ataca prezenta dispozitie la
Tribunalul Botosani, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ.
Art.6. Cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentei dispozitii se imputerniceste
Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Vorona .
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