ROMÂNIA
JUDEJUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SLĂTIOARA
Comuna Slătioara, sat Slătloara, str. Revoluţiei, nr. 28, judeţul OLT, C.P. 237410
Tel: 0249/431790, Fax : 0249/431790, E-mail: primariaslatioara@vahoo.ro
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ANUNŢ
în baza OUG 133/2020 copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar / primar /
gimnazial vor putea primi tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional ce vor
putea fi folosite pentru achiziţionarea de materiale şcolare (caiete, stilouri, articole pentru
pictură, ghiozdane etc precum şi articole de vestimentaţie).
Tichetul este în valoare de 5 0 0 lei / an şcolar 2 0 2 0 -2 0 2 1 .
Condiţii de eligibilitate:
- pentru copiii preşcolari
- să fie înscrişi în învăţământul preşcolar
- venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic de 284 lei
- pentru elevii din ciclurile primar şi gimnazial
- să fie înscrişi în învăţământul primar / gimnazial
- venitul net pe membru de familie în luna iulie 2 0 2 0 să fie mai mic de 1 1 1 5 lei.
Persoanele cu domiciliul / reşedinţa în comuna Slătioara care îndeplinesc condiţiile
pentru a beneficia de acest tip de sprijin, pot depune cererea însoţită de documentele
doveditoare la sediul Primăriei comunei Slătioara, str. Revoluţiei, nr. 28, sau le pot transmite
electronic la adresa de e-mail: primariaslatioara@ vahoo.ro în perioada 01 septembrie -11
septembrie 2020
Documente doveditoare necesare:
- cerere
- copii ale actelor de identitate ale părinţilor;
- copii ale certificatelor de naştere ale copiilor;
- copia certificatului de căsătorie al părinţilor / certificatului de divorţ, după caz;
- dovada înscrierii copiilor la grădiniţă / şcoală;

- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020
(adeverinţă cu salariul net, inclusiv bonuri de masă / cupon de pensie / cupon şomaj / cupon
pensie de întreţinere copil /...).
- după caz, alte documente doveditoare pentru situaţia familiei (certificat de deces
părinte / hotărâre de adopţie / hotărâre de plasament / hotărâre de stabilire domiciliu copil...) şi
pentru veniturile acesteia (declaraţie pe propria răspundere pentru cei cu venituri ocazionale /
adeverinţă venit ANAF pentru cei cu venituri din activităţi independente...).
După primirea cererilor, în perioada 11-14 septembrie 2020, compartimentul de
asistenţă socială(C.A.S.) va verifica documentele depuse şi va înainta lista beneficiarilor finali
către Instituţia Prefectului Judeţului Olt.
Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere, dar se
încadrează în prevederile legale, o pot face şi ulterior, urmând a se regăsi pe lista din
luna următoare depunerii cererii şi documentelor aferente.
Beneficiarii de venit minim garantat şi cei de alocaţie pentru susţinerea familiei
care sunt deja in evidenţele C.A.S. trebuie să depună doar dovada înscrierii
copilului/copiilor la grădiniţa/şcoală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară
depunerea celorlalte documente.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi suna la te l..................................... sau pe mail la
adresa primariaslatioara@ vahoo.ro

COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Consilier,
Neagoe Valentin Marian

CERERE

pentru acordarea tichetelor sociale pe support electronic pentru sprijin educaţional
Subsem natul (a)
dom iciliul

__________________________________________________________, cu

în____com una

Slătioara,

______________________________ , n r .

sat

______________________________ ,

strada

, te le fo n _________________________ , solicit acordarea

tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional prevăzute de O U G 133/2020
pentru copilul m eu

în vârstă de _____

ani.
M enţionez

că

m inorul

____________________________________________________

este

înscris la grădiniţă, iar venitul nostru net lunar pe m em bru de fam ilie este d e ___________ lei.
M enţionez

că

m inorul

____________________________________________________

este

înscris la şcoala, iar venitul nostru net pe m em bru de fam ilie în luna iulie 2020 este de
____________ lei.
A nexez urm ătoarele acte doveditoare ale com ponenţei fam iliei şi veniturilor noastre:
- copii ale actelor de identitate ale părinţilor;
- copii ale certificatelor de naştere ale copiilor;
- copia certificatului de căsătorie al părinţilor / certificatului de divorţ, după caz;
- dovada înscrierii copiilor la grădiniţă / şcoală;
- acte doveditoare privind veniturile realizate de m em brii fam iliei în luna iulie 2020;
- adeverinţă cu salariul net, inclusiv bonuri de masă;
- cupon de pensie;
- cupon de şom aj;
- cupon pensie de întreţinere copil;
- altele, şi a n u m e ____________________________ .
- după caz, alte docum ente doveditoare pentru situaţia fam iliei:
- certificat de deces părinte / hotărâre de adopţie / hotărâre de plasam ent / hotărâre de
stabilire dom iciliu copil / altele, şi a n u m e __________________________________;
- declaraţie pe propria răspundere pentru venituri ocazionale / adeverinţă venit ANAF
pentru venituri din activităţi independente / altele, şi a n u m e __________________________________.

Notă: 1. Lista beneficiarilor va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus
cerere, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face şi ulterior, urmând a se regăsi pe
lista din luna următoare depunerii cererii şi documentelor aferente.
2. Beneficiarii de venit minim garantat şi cei de alocaţie pentru susţinerea familiei
care sunt în evidenţele Compartimentului de Asistenţă Socială trebuie să depună doar
dovada înscrierii copilului / copiilor la grădiniţă/şcoală pentru anul 2020/2021, nemaifiind
necesară depunerea celorlalte documente.

Am luat la cunoştinţă că datele şi informaţiile din prezenta cerere şi din actele ataşate la
aceasta vor f i colectate, înregistrate şi stocate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE
nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ace priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Data

Semnătura

