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Depunerea solicitlrilor privind acordarea de tiche
pe suport electronic pentru sprijin educa{ional
09 septembrie 2020

;';c

incepdnd de miercuri, Og.Og.2O2O, Primdria comunei Avram Iancu, prin Comparlimentul de
Asistenld Social6, demare azd aclltnea de primire a solicitdrilor pentru acordarea tichetelor
sociale pe suport electronic pentru sprij in educalional, in conformitate cu O.U.G. nr.
13312020 privind unele mdsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizali care
beneJiciazd de sprijin educalional pe bazd de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educalional acordqte din fonduri externe nerambursabile, precum Si unele mdsuri de distibuire
a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajali din invSjdmdntul de stat
pregcolar (grddinild), primar qi gimnazial cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime
acordate familiei acestora, beneficiazd in anul qcolar 2020 -2021, de sprijin financiar acordat sub
formd de tichet social pe suport electronic in cuantum de 500 de lei/an Ecolar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru
achizilionarea de materiale qcolare necesare frecventlrii gcolii, constdnd in: articole pe
papetdrie, caiete, stilouri, articole pentru picturS, ghiozdane qi alte articole necesare in qcoli qi
grddinile, precum qi articole de vestimentalie necesare frecventdrii qcolii gi grddinilei.

Condi{iile de eligibilitate pe cz}re trebuie sd
urm6toarele

-

le

indeplineascd solicitan}ii sunt

:

s[ aibi domiciliul/reqedin]a pe raza comunei Avram Iancu;

-

venitul lunar net pe membru de familie realizat in luna iulie a acestui an sd fie de p6nd la
1 .1 15 1ei (inclusiv), in cazul elevilor
9i de 284 lei in cazul copiilor inscriEi la grddinil6

-

sE

facd dovada inscrierii copilului la grddiniJd sau Ecoald.

Pentru anul qcolar 2020-2021 cererea-declarafie pe propria rdspundere se depune de cdtre
reprezentantul familiei sau de cdtre reprezentantul legal al copilului, in perioada pAni in data de
24.09.2020 la primdria comunei Avram Iancu, in cadrul programului cu publicul, insolite de
urmitoarele actele doveditoare:

-

acte de identitate ale pdrinfilor/repezentantului legal (copie);

documente din care rezultd calitatea de reprezentant legal, dupd caz: hotdrdre
judecdtoreascd de incredinlare, incuviinlare a adopJiei; dispozifia conducdtorului Direcliei
Generale de AsistenlE Social5 qi Protecfia Copilului/hotdrdrea instanlei de judecatd pentru
mdsura plasamentului, hotdrdrea judecdtoreascd de instituire a tutelei/ dispozilia autoritAlii
tutelare, potrivit legii(copie);

-

cellificatele de naqtere ale copiilor (copie);
dovada inscrierii la grddinila/Ecoald (in original);

-

certificat de cdsdtorie pdrinli (copie;

-

cerlificat de deces pdrinte, dup[ caz (copie);

-

acte doveditoare

privind veniturile nete realizate de membrii familiei in luna iulie 2020,
eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritdli competente, mandate poqtale de
platd, extrase de cont, decizii ori dispozilii de stabilire a drepturilor (dlpd caz);

-

hotdrArea judecdtoreascd prin care sotul/solia este arestat/arestatd preventiv pentru o
perioada mai mare de 30 de zile sau executd o pedeapsd privativd de libertate qi nu participd la
intrelinerea copiilor qi, dupd caz, alte acte doveditoare privind componen{a familiei (dupd caz).

Familiile beneficiare de venit minim garantat confolm Legii nr. 41612001 cu modificdriie gi
completdrile ulterioare precum qi cele beneficiare de prevederilor Legii nr. 27712010 privind
alocalia pentru suslinerea familiei, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
aflate in evidenlele Direcliei de Asistenfd Sociald qi Medicatd vor depune la Comparlimentul de
Asistenld Sociald doar dovada inscrierii copilului/copiilor la grddinifS/qcoald pentru anul
2020/2021.

Conform reglement6rilor legale in vigoare, dupi evaluarea cererilor depuse in termen se va
inainta lista destinatarilor finali cdtre Institulia Prefectului - Judelul Bihor pdnd la data de
15.09.2020.

Menlion[m cd tichetul social, aferent unui an qcolar va putea fi folosit timp de un an de la data
emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului gi numai la unitdlile/magazinele afiliate.
Lista acestora va fi comunioatd odatd cu primirea tichetului social.

Persoana de contact:

Consilier
Ioana-Amalia FEDEREAC
Telefon: 0746169722

