
 

                                                         DISPOZITIA  Nr. 112 

                                                     Din 4 NOIEMBRIE 2019 

privind acordarea  tichetelului  social   pentru  familia  d-ei RINCAN  MARIA   MARGARETA 
cu domiciliul in localitatea TREZNEA ,nr. 14G  comuna  Treznea  jud. Salaj 

 

                                         PRIMARUL   COMUNEI   TREZNEA 

    Avand  in  vedere: 
            -  cererea  cu  nr.1 din  data   de 24.10.2019 din  care  rezulta  ca   familia  
reprezentata  de  catre  d-na RINCAN  MARIA   MARGARETA cu   CNP  2900626314009 
domiciliata  in localitatea TREZNEA ,nr.14G,comuna  Treznea, judetul  Salaj, indeplineste  
conditiile  prevazute  de  lege  pentru  acordarea  tichetelor  sociale, conform  Legii  248  din  
2015; 
            - In  temeiul   art. 2   din  Legea  248/2015  " Stimulentul  educational se  acorda  
copiilor  din  familii  defavorizate  in  conditiile  in  care  sunt  indeplite  cumulativ, toate  
criteriile prevazute  la  lit.a) - c)"; 
            - In conformitate  cu prevederile art.2  alin.( 1 )- (3) din  H.G   15/2016, beneficiaza  
de  tichete sociale: " copii  din  familiile  defavorizate formate  din  sot, soti  si  copii  aflati  in  
intretinerea  acestora, care  locuiesc  impreuna; familia  formata  din persoana  singura  si  
copii  aflati  in  intretinerea  acesteia; precum  si  barbatul  si  femeia  necasatorita, cu  copii  
lor  si  ai   fiecaruia  dintre  ei, care  locuiec  si  se  gospodaresc  impreuna  "  care  
indeplinesc  conditiile  prevazute  la  art. 2  din  Legea  248/2015; 
            In  baza  art.14  din  H.G  15/2016,  " Acordarea  sau  respingerea    dreptului la  
tichetele  sociale  se  face  prin dispozitie   scrisa    a  primarului " 
                - prevederile  art.155 alin (1)lit. d,alin.(5)  lit.a  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  
Administrativ; 
          In temeiul art  196. alin (1)  lit. b.  din  OUG  nr. 57/2019 privind  Codul  Administrativ : 
                                                   DISPUNE: 
            Art. 1. Incepand cu data de 01.10.2019 acordarea unui tichet social, in valoare de 50 
lei,familiei  reprezentate de catre d-na RINCAN MARIA  MARGARETA  pentru copilul 
VARGA  DARIUS  MADALIN cu CNP 5140318314021, inscris la Scoala Gimnaziala “Aurelia 
si Lazar Cosma” din localitatea Treznea , in grupa mare.  
            Art. 2. Prezenta  dispozitie  poate fi contestata  de  persoana  nemultumita  in termen  
de  30  zile  in conditiile  Legii  554/2004  privind  contenciosul  administrativ. 
            Art. 3. Prezenta  dispozitie  se  comunica  cu; 
                     -  Institutia  Prefectului  - judetul  Salaj; 
                     -  Agentia  pentru  Prestatii  Sociale  Salaj; 
                     -  Referent cu  probleme  sociale; 
                     -  Dosar   dispozitii; 
                      - www.primariatreznea.ro 

                     -  Titularul   tichetului              
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   Cod de identificare fiscală: 7977526 
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