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D I S P O Z I Ţ I E 

Privind  aprobarea  modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali care 
beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

            Având în vedere art. 4, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 133/2020 din 7 
august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, Raportul  de 
specialitate al Compartimentului de Asistență Socială nr. 1717/17.09.20,      

           În temeiul art. art.154, 155 , 196, alin.1, lit. b), art. 198, alin. (1), alin. (2) şi art. 
199, alin.(1), alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,                                                

                       Primarul comunei Ceica, 

D I S P U N E: 

            Art.1.Reprezentanții legali ai copiilor cei mai dezavantajați din învățământul 
de stat preșcolar, primar sau gimnazial, depun o cerere în acest sens însoțită de acte 
doveditoare privind componența familiei, precum și acte doveditoar privind veniturile 
familiei în fiecare luna  a fiecărui an 

      Art. 2.  Compartimentul Asistență Socială verifică, dosarele  și calculează venitul 
mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, venitul nu 
trebuie să depășească  50 % din salariul de bază minim brut pe țară pentru ciclul 
primar  și gimnazial iar pentru preșcolari  venitul să fie sub 284 lei conform Legii 
248/2015. 

      Art.3. Listele destinatarilor finali se întocmesc separat pe cele trei 
categorii(preșcolar, primar și gimnazial) și se aprobă de către reprezentantul legal al 
autorității publice locale 

       Art.4.Prezenta dispoziţie se comunică cu; 

               - Instituţia Prefectului - direcţia juridică 

               - Biroul Financiar Contabil          
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

                            . 

Privind  aprobarea modalit ăților de identificare și verificare a destinatarilor 
finali care beneficiaz ă de sprijin educa țional pe baz ă de tichete sociale pe 

suport electronic 

 

            Având în vedere art. 4, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 133/2020 din 7 
august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora,  

           În temeiul art. 196, alin.1, lit. b), art. 198, alin. (1), alin. (2) şi art. 199, alin.(1), 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

           Propun d-nei primar  emiterea unei dispoziții privind  aprobarea modalităților 
de identificare și verificare a destinatarilor finali care beneficiază de sprijin 

educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic. 

 

 

 

 

Consilier asisten ță social ă 

 

Prial ă  Florica Elisabeta 

 

 

 



 

 


