ROMANIA
JUDETT]L OLT
PRIM{RIA COMUNEI VALEA MARE

ANUNT
in conformitate cu prevederile OUG nr. 13312020, se vor acorda tichete sociale pe suport
electronic pentru sprijin educalional familiilor dezavarfiajate, in cuantum de 500 lerlan gcolar.
Beneficiazi de aceste drepfuri urmltoarele categorii :

-

copiii pregcolari inscriqi in invi{imAntul de stat care indeplinesc condiliile pentru obginerea
sprijinului educa{ional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind
stimularea participarii in invildm6ntul preqcolar a copiilor provenind din familii defavoizate, cu modificdrile qi completirile ulterioare ( al cEror venit net pe membru de familie este de maxim 284 lei);

-

copiii inscriqi in invIfImAntul de stat primar qi gimnazial care indeplinesc criteriile de
venit stabilite de Programul nalional de rechizite qcolare, conform Ordonanlei Guvernului nr. 33/2001
privind acordarea de rechizite qcolare in anul qcolar 2001-2002, aprobattl cu modificdri qi completiri de
Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt in intrelinerea familiilor al cdror venit mediu net lunar pe membru
de familie, realizatin luna IULIE a fiecErui an, este de maximum 50% din salariul debazd,minim brut pe
fard ( 1115 lei / membru de familie).

in vederea oblinerii tichetului social pe suport electronic, persoanele eligibile cu domiciliul in
localitatea Valea Mare, vor depune la sediul prim6riei urmdtoarele documente:

-

copie CI/BI pdrinli (se vor prezenta qi in original);

certificate na,stere copii (se vor prezenta gi in original);
certificat cisdtorie p6rinli;
hotirdre judecdtoreascE de divor,t sau alte documente care si dovedeascd tutela copiilor;
documente care sE dovedeascd veniturile nete aferente lunii anterioare depunerii cererii

pentru preqcolari ( adeverinle de salariat, cupoane pensie, etc.);
documente care sd dovedeasci veniturile nete aferente lunii iulie 2020 pentrucopiii din
inv6!6mdntul de stat primar gi gimnazial ( adeverinfe de salariat, cupoane pensie, etc.);
adevennld din care sd reiasd inscrierea copilului in invimdntul de stat ( preqcolar, primar,
gimnazial).

TERMEN DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR: 04 SEPTEMBRIE 2020.

