
PRTMARIA PISCU

AI\{UNT

privind aplicarea O(JG 133/2020 privind unele mdsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai
defavorizat care beneficiazd de spriiin educaional pe bazd de tichete sociale pe suport electronic

pentru spriiin educalional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum ;i unele mdsuri de
distribuire a acestora

incep6nd cu data de ASTA zr, 7 SEPTEMBRIE 2020 primdria Comunei
Piscu, jud" Galali prin Compartimentul de Asistenld SocialS primegte cereri
pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor provenili din familii
cu o situalie materialS dificil5, in cuantum de 500 de lei/copil/an Ecolar.

Beneliciarii programului -copiii cei mai dezavantajali din invdldmtntul
preqcolar, primar qi gimnazial din familii cu venituri la nivelul veniturilor
sociale minime.
Titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei"

Condi{ii de eligibilitate:
-s5 aibe domiciliul/reqedinfa in comuna piscu;
-venitul net lunar pe membru de familie :

a) pentru copiii din inv6![m6ntul primar qi gimnazial ven\tul net lunar pe
membru de familie realizat in luna iulie 2020 sd fie p0n[ la t .1 15 lei"
b) pentru copiii din invdfdmdntul prescolar venitul net lunar pe membru de
familie sa tie pdnd la 284 lei.
-sr facd dovada inscrierii si frecvenr1rii la grddinild sau Ecoali;
Documente necesare:
-actelc dc idcntitatc alc pdrinfilor/rcprczcntantul legal(copie ;i original);
-cerlificatele de naqtere ale copiilor (original qi copie);
-dovada inscrierii la grldini [6] Ecoald;
-certificatul de casatorie parinfi in original si copie, (dupe caz);
-actele doveditoare privind veniturile reeliz,ete de memhrii familiei eliherate de
angajator, de organele fiscale sau de alte autoritSli competentc, mandate poqtale
dc plati. cxtrasc dc cont, dccizii ori dispozifii dc stabilire a depturilor, dupi caz.

l)epunerea cererilor
Cererea tip completald, insofitd de actele doveditoare, se depune de citre

reprezellatntul familiei sau de cdtre reprezentantul legal al copilului, in perioada
07 .09 .2020 - | 4 .09 .2020, la Primdria P i scu-Compartiment Asi stenld S oci al 5.
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Catre,

PR!MARIA COMUNEIPISCU

Cerere-declaratie pe propria raspundere privind acordarea ticheteloi sociale pe suport electronic

pentru sprijin.educational, conform OUG 133y'2020

Subsemnatul(a) avand CNP

cu domiciliul/resedinta in comuna PISCU ,

judetul Galati, in calitate de parinte/reprezentant legal.

Solicit acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational in valoare de 500lei, in

vederea achizitionarii de materiale scolare pentru anul scolar 2O2O-2OZL pentru copilul/copiii :

prescolar/ elev

prescolar/ elev

prescolar/ elev

prescolar/ elev

prescolar/ elev

prescolar/ elev.

Componenta familiei :

*Se completeaza dupa caz +)sot, sotie, fiu, fiica; i*)salariat,elev,pensionar,somer,..,,.+*i)ln situatia existentei mai multor surse de venituri la aceeasi persoana,

aceasta se cumuleaza si si: ataseaza documentelor doveditoare.

Telefon

Declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu carater personal;, conform

Regulamentului nr.679120t9, pe care le furnizez prin prezenta cerere si documentele anexate, in vederea

obtineriitichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational.De asemenea, declar ca sunt de

-acord cu transmiterea datelor cu caracter personal catre operatorii si institutiile care verifica

eligibilitatea/tiparesc/distribuie/monitorizeaza utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin

educational. ,

Sub sanctiunile Codului Penal cu privire !a falsut in declaratii, declar pe prodria raspundere ca datele,

informatiile si documentele anexate sunt reale, exacte si complete.

1,.

4,

5.

6.

Veniturile(***

Totalvenituri

Data Semnatura


