
 

 

          R O M Â N I A    

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  

 

          DISPOZITIA Nr. 460   din. 30.09.2021  

 
 

DISPOZIȚIE  

privind respingerea dreptului la stimulentul educational                                                                    

acordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizate  

 

 

În vederea stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate și având în vedere următoarele: 

            -   referatul de aprobare nr. 13232  din data de 30.09.2021 prin care s-a propus respingerea 

tichetelor sociale pentru grădiniță; 

            - prevederile art. 1 alin (1) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind fin familii defavorizate, actualizată și completată de OUG 

nr. 14/2016;  

-  prevederile art. 13 alin (3) și art. 14 din H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, actualizată, 

- prevederile art. 1 pct. 5 din H.G. nr. 626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, 

- prevederile art. 1 pct. 4 din Legea nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Primarul comunei Budila emite următoarea:  

 

DISPOZIŢIE 

 

 

     Art. 1. - Începând cu luna SEPTEMBRIE anul 2021, se respinge dreptul la stimulentul 

educaţional, sub formă de tichete, numitei, având CNP, cu domiciliul în comuna Budila, nr. 199, 

județul Brașov, conform dosarului nr. 88/30.09.2021, pentru, având CNP. 

  

 
                   



 

 

       Motivul: conform înscrisurilor de la Compartimentul Registru Agricol, imobilul de la nr. 

199 este vândut, în fapt dna Brumar Anca Roxana locuiește în localitatea Sînpetru împreună cu 

concubinul și doi copii.  

     Art. 2. - Prezenta  dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul de Asistenţă 

Socială din cadrul Primăriei comunei Budila; 

    Art. 3. - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30  de zile de la 

comunicare, la autoritatea publică emitentă;  

                    - (2) În cazul în care persoana în cauză este nemulţumită de modul de 

soluţionare a contestaţiei, dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul Braşov - Secţia de 

Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea 

Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

     Art. 4. - Prezenta dispoziție va fi comunicată titularului dreptului la stimulentul educaţional, 

Compartimentului de Asistență Socială, Instituției Prefectului - Județul Brașov și se va publica 

pe pagina www.budila.ro pentru aducerea la cunostintă publică, prin grija secretarului general 

al comunei. 

 

 

 

 

 

                Contrasemnat pentru legalitate 

                P R I M A R,                                        SECRETAR GENERAL, 

                   Irimia MARȘAVELA                                            Alexandra-Aveluța BENIA  
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                                                                                                               Referent  
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