ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI BRADENI
PRIMAR,

DISPOZITIA Nr

137

pivind acot'darea tichetelor sociale pe suport electronic pentm spriin
educational irentru categoriile de elevi cei mai defavorizati.

Modoi Liviu , plimarul

comunei Bradenijudetul Sibiu,
Avind in vedere prevederile OUG nr. 13312020 privind unele masuri pentru
sprijinirea categoliilor de elevi cei mai defavorizati care benefrciaza de sprijin educational pe
bazade tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri
externe nerambursabile ,precum si unele masuri de distribuire a acestora:
In temeiul art . 155 ,alin.(1) lit."a"coroborat cu alin2lit.(a) si art.196 alin(1)
lit"b" din OUG nr.5712019,privind Codul administrativ ;

DISPUN;
Art. I Se aproba nroclalitatile de identificare si verificare a destinatarilor finali cale
vor beneficia de tichete scolale pe supor electronic pentru sprijin educational conform anexei
nr. 1 care face parte integranta din prezenta
.
Art.2 Tichetele sociale scolare pe supor electronic pentru sprijin educational vor fi
distribuite de catre Primaria comunei Bradenijudetul Sibiu, plin cornpartimentul de
asistenta sociala.-d-na Radu Elena - asisten social.- nr.telefon- 0741661436.
Art. 3 Numarul estimativ pe cele trei categorii, prevazute de actul normativ este de
260 dedestinatari.
Art. 4 Cu ducere la indeplinire a prezentei se desemneaza secretarul general al
Comunei Bradeni , care va cor-nunica :
-institutiei Plefectului-j udetul Sibiu:
-Titularilor:
*Compartirnenului de asistenta sociala
- se afiseaza la vizierul prirnariei Bradeni
Bradeni

la 02 septembrie

2020

Contrasem neaza secretar general,
Sasu Maryia- Magdalena

ANEXA NR.l LA DISPOZITIA NR. 137

lncepand cu data de 28.08.2020, Compartimentul de Asistenta Sociala al Comunei
Bradeni demareaza actiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale
pe suport electronic pentru sprijin educational, in conformitate cu O.U.G.nr.t33l2O2O
privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care
beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru
sprijin educationa! acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri
de distribuire a acestora.

Potrivit acestuiact normativ, copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat
prescolar (gradinita), primar si gimnazial , fara sprijin material , cu venituri la nivelul
veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiaza in anul scolar 2O2O-2OZL,
de sprijin financiar acordat sub forma de tichet social pe suport electronic in cuantum de
500 de

lei/an scolar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru
achizitionarea de materiale scolare necesare frecventarii scolii, constand in :articole pe
papetarie, caiete,stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in
scoli si gradinite, precum si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si

gradinitei.
Destinatar final a! acestui sprijin educational este copilul , titularul tichetului
pe
social
suport electronic pentru sprijin educational fiind reprezentantulfamiliei,
reprezentantul legal al copilului.

CONDITII DE ELIGIBILITATE pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii sunt urmatoarele

-

aiba domiciliul/resedinta pe raza comunei Bradeni
Venitu! lunar net pe membru de familie realizat in Iuna iulie a acestui an este de
pana la 1 115 lei (pentru elevii din ciclul primar si gimnazial ) respectiv 284 lei
(prescolari)
Sa faca dovada inscrierii copilului la gradinita sau scoala.
Sa

Pentru anul scolar 2020-2021cererile se depun de catre reprezentantul familiei sau de catre
reprezentantul legal al copilului, in perioada 28,O8.2O20-10.09.2020la sediul Primariei Bradeni
insotite de urmatoarele acte doveditoare:
Acte de identitate ale parintilor /reprezentantul legal (in original si copie );

-

Documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal, in original si copie,
dupa caz (hotarare judecatoreasca de incredintare, incuviintare a adoptiei;
dispozitia conducatorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului /hotararea instantei de judecata pentru masura plasamentului ,

hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei / dispozitia autoritatiitutelare,
potrivit legii);
Certificatele de nastere ale copiilor (original si copie );
Dovada inscrierii la gradinita / scoala;
Certificat de casatorie parinti in original si copie (dupa caz);
Certificat de deces parinte (unde este cazul ) in original si copie;
Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de
angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale
de plata,extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor (dupa caz);
Hotararea judecatoreasca prin care sotul/ sotia este arestat/arestata preventiv
pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de
Iibertate si nu participa la intretinerea copiilor si, dupa caz , alte acte doveditoare
privind componenta familiei (dupa caz ).
Cerere- declaratie pe propria raspundere.

lnformatii suplimentare la tel : 0269518101

SECRETAR GENERAL,

SASU MARIA -MAGDALENA

