ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIŢIA

Nr.90 din 14 septembrie 2020
privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic- sprijin educaţional acordat
copiilor din familii defavorizate din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere prevederile art.7, art.8, art.9, art.11 lit.a) şi art.26 din Legea
nr.292/2011 a asistenţei sociale actualizată,
În conformitate cu prevederile:
Ordonanţa de urgenţă nr.133 din 07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea
categoriilor de elevi, cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire ale acestora,
Ordonanţa nr.33 din 16.08.2001, privind acordarea de rechizite şcolare elevilor care
sunt înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial la cursuri de zi, care sunt în
întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie
2020 este de maximum 50%din salariul de bază minim brut pe ţară,
Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate al căror venit lunar pe membru de familie este de până la
de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singură prevăzut de legea
nr.416/2001,
Adresa Instituţiei Prefectului nr.12800/31.08.2020 cu privire la Ordonanţa de Urgenţă
Nr.133/2020 - prin care solicită listele cu beneficiarii finali la nivel local,
Cererile însoţite de declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiilor şi
veniturile acestora, depuse de titularii de familie sau de persoanele singure, înregistrate în
Registrul special,
Referatul compartimentului de asistență socială nr.3693 din 14.09.2020 cu privire la
eligibilitatea cererilor depuse şi propunerea de acordare a tichetelor sociale pe suport
electronic,
Cu respectarea Regulamentului propriu
privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul comunei
Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013,
Analizând prevederile art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) şi c), şi ale art.196 alin.(1)
lit.b) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019,
DISPUNE:

Art.1.- Au fost înregistrate în registru special cereri pentru un număr de 107 copii ai
învaţământului preşcolar, primar şi gimnazial, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 500 lei/an,
Art.2.- Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se
va efectua la sediul Primăriei Tulgheș, împreună cu alte informaţii necesare privind lista
unităţilor afiliate de pe raza teritorială unde îşi au domiciliu,
Art..3- Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza
Compartimentul de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului din aparatul de specialitate al
primarului comunei Tulghes,
Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, autorităţilor interesate precum şi persoanelor nominalizate în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie,
Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 90 / 2020
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Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative
emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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