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privind aprobarea Listelor destinatarilor finali in cadrul Schemei nalionale de sprijin pentru elevii cei
mai defavorizafi, prin acordarea de tichete sociale pg suport electronic pentru sprijin educalional

din Comuna Vulturerii, judelul Bacf,u

Primarul comunei Vultureni, judeful Bac6u;
Avdnd in vedere:
- Cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea sprijinului educational (tichet

social pe suport electronib) ale persoanelor beneficiare, domiciliate in Comuna Vultureni, judeful
Bac6u;

- Referatul inregistrat lanr. 2640124.09.2020, intocmit de consilier superior Sava Felicia, prin
care propune acordarea sprijinului educational (tichet social pe suport electronic), elevilor
defavorizali pentru anul gcolar 2020 - 2021 ;

- prevederile art. 3, art. 4, alin. (3), lit a), b), alin. (4), alin. (5) si ale art. 6, alin. (7) qi (8) din
O.U.G. nr. 133 din 07.08.2020 privind unele mlsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai
defavorizafi care beneficiazd de sprijin educafional pe bazd de tichete sociale pe suport electronic;

in temeiul dispozitiilor art. 155, ilin. (l), lit. d), alin. (5), lit. a gi c), ale art.196, alin. (l), lit. b),
art. 197, alin. (l 9i a) qi art.200 din O.G. nr. 57103.07.2019 privind Codul Administrativ, emite
urm[toarea

DISPOZ{TIE:

Art. I - Pentru perioada anului scolar 2020 - 2021, se aproba Lista destinatarilor finali in
cadrul Schemei nafionale de sprijin pentru elevii cgi mai defavoriza(i, respectiv pentru copiii din
invafdm0ntul de stat preqcolar, cu domiciliul in cofnuna Vultureni, judetul Bacau, prin acordarea de
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educafional, conform Anexei nr. I care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art.2 - Pentru perioada anului scolar 2020 - 2021, se aproba Lista destinatarilor finali in
cadrul Schemei na{ionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizafi, respectiv pentru copiii din
inv6{[mdntul de stat primar, cu domiciliul in comuna Vultureni, judetul Bacau, prin acordarea de
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educafional, conform Anexei nr.2 care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art. 3 - Pentru perioada anului scolar 2020 - 2021, se aproba Lista destinatarilor finali in
cadrul Schemei nafionale de sprijin pentru elevii cei mai defavoriza{i, respectiv pentru copiii din
invS{[mdntul de stat gimnazial, cu domiciliul in comuna Vultureni, judetul Bacau, prin acordarea de
tichete sociale pe suport electr.onic pentru sprijin educa{ional, conform Anexei nr. 3 care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art. 4 - Valoarea noniinala a sprijinului educational (ichet social pe suport electronic) este
de 500 lei/copil/an scolar.

Art. 5 - Titularul sprijinului educational (tichet social pe suport electronic ) trebuie s[ aduci
la cunostinta Compartimentului de Asistenta Sociala al Primariei comunei Vultureni orice modificare
intervenit[ in componenta familiei Ei/sau a veniturilor realizate, care poate conduce la incetarea
drepturilor, in termen de 15 zile de la producerea acesteia.
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Art. 6 - Compartimentul AsistenJd-Social[ are obliga{ia de a actualiza lunar Lista destinatarilor
finali.

Art. 7 - Compartimentele Financiar-Contabil si Asisten{i Sociali vor aduce la indeplinire
prezenta dispozilie.

Art. 8 - (l) Cu drept de contesta{ie la autoritatea emitenta in termen de 30 zile de la data ludrii
la cunostinta a prezentei dispozitii.

(2) Impotriva misurilor dispuse, persoana nemultumitS se poate adresa instantei de contencios
administrativ sau, dupdcaz, instanteijudecdtoreqti conipetente potrivit legii, in termen de 6luni de la
data comunicdrii solutionSrii contestatiei.

Art. 9 - Prezenta dispozilie va fi transmisd compartimentului de specialitate, potrivit
competenfelor legale, $colii Gimnaziale Vultureni, precum silnstitutiei PrefectuluiJudetului Bacdu, in
vederea verificlrii legalitalii.
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