ANUNT
lncepand CU DATA DE 07.09.2020 Sl PANA IN DATA DE 14.09.2020,
PRIMARIA SUATU primeste cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor
proventii din familii cu o situatie materiala dificila, in cuantum de 500 de lei/copil/an
colar, in conformitate cu O.U.G nr.133/2020.
Aceste tichete vor fi emise in format electronic si vor putea fi utilizate pentru
achizitionarea de materiale colare necesare frecventarii scolii,
Beneficiarii programului.
Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiaza copiii cei mai
dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial, fara sprijin material, cu
venituri Ia nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Mentionam ca titularul
tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Conditiile de eligibilitate
-sa aiba domiciliul si resedinta pe raza comunei Suatu
- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din invatamantul de stat primar si gimnazial
realizat in luna iulie 2020 sa fie de pana Ia 1.115 lei;
- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din invatamantul de stat prescolar este de pana
Ia 284 lei;
-sa faca dovada inscrierii copilului Ia gradinia sau Scoala.

Documente necesare:
- actele de identitate ale parintilor/reprezentantului legal (in original si copie);
- documentele din care rezulta calitatea de reprezentant legal, in original si copie, dupa caz (hotarare
judecatoreasca de incredintare, incuviintare a adoptiei; dispozitia conducatorului Directiei Generale de
Asistenta Sociala S i Protectia Copiluluil hotararea instantei de judecata pentru masura plasamentului,
hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei/dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii);
- certificatele de nastere ale copiilor (original si copie);
- dovada inscrierii Ia gradinita/ Scoala;
- certificatul de casatorie parinti in original si copie (dupa caz);
- certificatul de deces parinte (unde este cazul) in original si copie;

- actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de
organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate postale de plata, extrase de cont,
decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor (dupa caz) ;
- hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestatl/arestata preventiv pentru o perioada
mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa Ia
intretinerea copiilor si, dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei (dupa caz).

Depunerea cererilor.
Cererea tip completata, insotita de actele doveditoare, se depune de catre reprezentantul familiei
sau de catre reprezentantul legal al copilului, in perioada 07septembrie - 14 septembrie, Ia sediul Primariei
Suatu
Dupa primirea cererilor, Primaria Suatu va face o evaluare a acestora si va lnainta lista
beneficiarilor finali catre lnstitutia Prefectului Judetului Cluj. Primaria Suatu va actualiza lunar aceasta lista.
Prin urmare, cei care vor lndeplini conditiile de eligibilitate dupa acest termen amintit, pot depune cereri pe
tot parcursul anului s colar 2020-2021, aceste persoane urmand a se regasi pe lista destinatarilor
finali din luna urmatoare depunerii cererii.
Precizam ca beneficiarii de venit minim garantat si cei de alocatie pentru sustinerea familiei care
sunt deja In evidentele Directiei de Asistenta Sociala au obligatia sa depuna doar dovada lnscrierii
copilului/copiilor Ia gradinita/ scoala pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesara depunerea celorlalte
documente.

PRI MAR,

