ANUNT IMPORTANT
În perioada 03.09.2020 – 10.09.2020, Primaria comunei Dofteana - Compartimentul de
Asistenta Sociala, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale
pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar
(grădiniță), primar și gimnazial beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub
formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei / an școlar.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
– să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Dofteana.
– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat
în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;
– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la
284 lei;
- prescolarii sa aiba varsta de minim 3 ani(impliniti oricand in anul 2020) si maxim 6 ani(impliniti dupa
1.09.2020).
– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.
-la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 1, se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj,
creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent,
alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse
pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care
satisfac serviciul militar obligatoriu.
-Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la
stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe
civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
Documente necesare:
– acte de identitate ale părinților / reprezentantului legal ;
– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, după caz (hotărâre judecătorească de
încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului / hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească
de instituire a tutelei / dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
– certificatele de naștere ale copiilor ;
– dovada înscrierii la grădiniță / școală;
– certificat de căsătorie părinți;
– certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele
fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de
stabilire a drepturilor, cupon alocatie de stat
(după caz);
– hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este arestat / arestată preventiv pentru o perioadă mai mare
de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după
caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
- Adeverinta registrul agricol si certificat fiscal eliberat de primaria Dofteana
- Adeverinta ANAF eliberata de primaria Dofteana
Cererea completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau
de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 03.09.2020 – 10.09.2020, la sediul Primariei comunei
Dofteana.
După primirea cererilor, Compartimentul de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va
înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Bacău până la data de 15.09.2020.
Biroul de Asistență Socială va actualiza lunar această listă.
De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul : 0234/352001.
CONDUCEREA

