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JUDETUL BACAU

COMUNA PODU TURCULUI, PRIMAR

DtsPozlTtA ' {.

r,rr. /l,l ain zS.og.zozo
privind stabilirea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali in
cadrul S.N.S.E.D. !a nivelul comunei Vultureni, jud. Bacau conform prevederilor

O.U.c. nr.13312020

Primarul comunei Vultureni, judetul Bacau.'
Vizdnd.
- Referatul nr. 2640124.09. 2020 intocmit de dna. Sava Felicia - consilier superior

in cadrul compartimentului de asistenta sociala Vultureni;
- adresa lnstitutiei Prefectului - Judetul Bacau nr. 16762103.09.2020 inregistrata la

institu(ia noastra sub nr. 2333107.09.2020 si nr. 18217 114.09.2020 ,in completarea
adresei mai sus mentionata;

Avand in vedere:

- prevederile art. 4 din O.U.G. 13312020 privind unele misuri pentru sprijinirea
categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiazi de sprijin educalional pe bazd
de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educa[ional acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum gi unele mdsuri de distribuire a acestora;

in temeiul prevederilor art. 154 alin. (1) si (a), art. 155 alin. (1) lit. a) si d) atin. (2) tit. a),
alin. (5) lit. a), art. 156 alin. (1), art. 196 alin. (1)lit. b), art. 197, arl.199 din O.U.G. nr. S7t2O19
privind Codul administrative:

DISPUNE:

Art.1. ln vederea identificarii,-intocmirii si asumarii listelor cu destinatarii finali in
cadrul S.N.S.E.D. la nivelul comunei Vultureni,,.jud. Bacau conform prevederilor O.U.G.
nr. 13312020, structura cu activitate de asistenta sociala din cadrul UAT Vultureni, va
avea in vedere urmatoarele:

1) ln lista cu destinatarii finali vorfi cuprinsi din oficiu copiii familiilor beneficiare de
ajutorului social acordat in baza Leqii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, copiii din familiile beneficiare de alocalie pentru
suslinerea familiei acordatd in baza Leoii nr. 27712010 privind alocalia pentru suslinerea
familiei, republicati, cu modificirile 9i completdrile ulterioare, precum si copiii
incadrati in grad de handicap care realizeazd venituri exclusiv din presta{iile sociale
previzute de art. 42 Si 58 din Leoea nr. 44812006 privind proteclia 9i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
Pentru acestia, nu este obligatorie depunerea dosarului pentru acordarea stimulentului
educational, urmand a se ddpune documente doar in cazul in care intervin modificari in
ceea ce priveste: veniturile, modificarea componentei familiei etc.;

2) centralizarea cererilor pentru acordarea stimulentului educational, pentru copiii
cei mai dezavantaiali din invdlamantul de staf pregcolar - copii pregcolari inscrigi in
invdtimdntul de stat care indeplinesc conditiile pentru oblinerea sprijinului educalional
acordat copiilor din familii defavorizate conform Leori nr. 248t2015 privind stimularea
participdrii in invildmdntul pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare si copiii cei mai dezavantajali din invdldmlntul de
stat primar/gimnazial - copiii inscrigi in invdtdmAntul de stat, primar 9i gimnazial, care
indeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul nalional de rechizite gcolare, conform
9rdonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite gcolare Tn anul gcolar
2001 - 2002, aprobati cu modificiri gi completiri prin Leoea nr. 126t2002, respectiv care



sunt Tn intrelinerea familiilor al cdror Venit,mediu net lunar pe membru de familie, realizat
in luna iulie a fiecdrui an, este de maximum 50% din salariul de bazd minim brut pe tari,
altii decat cei incadrati deja la pct. 1. Cererile pentru acordarea tichetului educational vor fi
insotite de documente doveditoare privind incadrarea acestora in prevederile OUG
13312020, respectiv: adeverinta ANAF, adeverinta loc de munca - salariu net luna iulie
2020, acte stare civila membri de familie si alte acte necesare stabilirii venitului/membru
de familie.

3) ldentificarea, intocmirea si asumarea listele cui destinatarii finali, cu evidentierea
separata a acestora

4) actualizarea lunara si asumarea listele cu destinatarii finali, cu evidentierea
separata a acestora si transmiterea acestora catre lnstitutia Prefectului - Judetul Bacau ;

5) lista cu destinatarii finali se comunica lnstitutiei Prefectului - Judetul Bacau pana
la data de 25109.2020 ,

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica lnstitutiei Prefectului - Judetul Bacau,
Primarului comunei Vultureni si Compartimentului de asistenta sociala din cadrul UAT
Vultureni..

PRIMAR,
Contrasemneazd

Secretarul general al UAT,
PAVEL LAURA
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