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NR.322 DrN 07.11.2016

PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFI$AJ ELECTORAL
Primarul comunei lon Creangi, judelul Neamt, Ing. Prichici Petricl;
Avand in vedere prevederile art.79 din Legea nr.208 12015 pentru alegerea Senatului si
Camerei Deputatilor precum si pentru functionarea Auitopritatii Electorale Permanente
Luand act de prevederile , respectiv pct. 98 din Calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2076 , aprobat prin H.G
nr. 635 I 2016
In temeiul dispoziliilor art.63 alin.(1) lit."a" alin.(2),ale art.64 , alin.(l) , art. 68 alin.(1) si ale
aft.l 15 alin.(l) lit."a" , din Legea nr. 215 12001, privind administrafia publicd local[, republicati
cu modificirile si completdrile ulterioare :
.

DISPUN:

Art. l Se stabilesc locurile speciale pentru afigaj electoral din Comuna lonCreanga , jud.
Neamt in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor in

, dupa cum urmeaza
In satul Ion Creangd - panou electoral montat in fala primdriei
In satul Avereqti - panou electoral montat in fata Cdminului cultural Averesti
In satullzvoru-panouelectoralin incintacurtii clminului cultural Izvoru.

anul 2016

L
2.
3.
4.
5.

:

.

In

satul Recea -panou electoral montat pe domeniul public in dreptul proprietdtrii d-lui

Stoica Vasile .
In satul Stejaru

-

panou electoral montat

in fa{a Clminului cultural

Stejaru

.

Art. 2 Secretarul conrunei va inainta prezenta instituliiilor si persoanelor interesate
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Privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pentu
perioada octombrie 2016-iunie 2016.
Primarul comunei Ion creanga, JudetulNeamt, Ing. prichici petrica;
Examinand cererile nr.2-8 din 31.10-02.11.2016 insotite de documentele justificative
pentru acordarea stimulentului educational;
Avand in vedere prevederile:
- art.l2 alin. (l), art.14 si art 15 din Normele Metodologice apricare a
prevederilor Legii nr 24812015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor
provenind din familiile defavorizate si procedura de acordare a tichetelor sociali pentru gradinita,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1512016;
-H.C.L. nr. 15 din 26.A2.2016 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de
solutionare a situatiilor identificate si de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita cu modificarile
si completarile prin H.C.L. nr. 86 din 31.10.2016.
In temeiul dispozitiilor art.63 alin. (1). lit. ,,e" , art.68, alin. (1) si art. I 15, alin (l), lit .
,,a,,
din Legeant.215l200l administratiei publice locale, republicata, modificata sicompletata.'

DISPUII:

Art. I Se aproba dreptul de acordare la stimulent-tichetul social pentru gradinita, titularilor
inscrisi in tabelul anexa nr.1, parte intregranta la prezenta dispozitie, pentru perioacl"a de acordare
octombrie 20 I 6 -iunie 20 17 .
Art.2 Tichetele sociale pentru gradinita vor fi distribuite lunar de catre primaria comunei
Ion Creanga, judetul Neamt, prin compartimentul de asistenta sociala- responsabil numit prin
Dispozita primarului nr. 95 /25.02.2016.

Art. 3 Titularul tichetului social pentru gradinita are obligatia sa anunte orice modificare in
componenta familiei sau in veniturile acestei in termen de maxim l5 zile de la producere.
Art.4

Secretarul comunei va inainta prezenta institutiilor, autoritatilor si persoanelor

interesate.
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