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Primlria comunei Livada , compartimentul de asistenla sociala demarcazil' incepand

cu data de 26 august 2020, acliunea de primire a solicitirilor pentru acordarea tichetelor

sociale pe suport electronic pentru sprijin educafional' -.
Tichetele se acord[ in conformita]te cu o.U:G. nr. 13312020, privind unele mdsuri pentru

sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizali care .beneficiazd 
de -spriiin 

educalional pe

bazd de tichete ,oifot, pe suport electronic prniu spyiiin educalional acordate din fonduri

externe nerambursabile, precum 5i unele mdsuri de disftibuire a acestora'

potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajali din inv[{imintul de stat

preqcolar @rndini{n), primar qi 
^gitinu"ialo 

frr6 sprijin material, cu venituri la nivelul

veniturilor sociale *ini.l acordate familiei acestora, beneficiazfl in anul ;colar 2020'2021, de

sprijin financiar acordat sub form[ de tichet social pe suport electronic, in cuantum de 500 de

lei/an qcolar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate

pentru achizi{ionarea de materiale qcolare necesaie frecventirii qcolii, constdnd in: articole pe

papet[rie, caieteo stilouri, articole pentru pictur6, ghiozdane Ei alte articole necesare in qcoli qi

gr[dinile, precum liurti.of. de vestimentuli. n"".t*e frecventlrii gridinilei qi qcolii'

Destinatar final al acestui sprijin educafional este copilul, titularul tichetului social pe

suport electronic pentru sprijin educalionat fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul

legal al coPilului'
Cpnditiile de elieibititate pe care trebuie sd le indeplineascl solicitanlii sunt urmdtoarele:

sa aiUa do-icitiul/reEedin [a pe taza comunei Livada

in cazul copiiilor 
'oin invalimintul de stat preqcolar, venitul mediu net lunar pe

membru de familie trebuie s[ se situeze pflni la284lei;
, in cazul copiiilor din invilimantul de stat primar qi gimnazial, venitul.mediu net lunar

pe membru de familie realizat in luna iulie a acestui an este de pinfl la 1'115 lei net

(50% din salariul minim brut pe {ari);
, ,a facd dovada inscrierii copilului la gr6dini16 sau qcoalS.

pentru anul gcolar 2020-2i21cererile se depun de c6tre reprezentantul familiei sau de citre

reprezentantul legal al copilului, in perioada ie.og,zozo - 08.09.20201a sediul Primlriei Livada

situat in Livada nr.355, in cadrul programului cu publicul, insofite de urmltoarele 41te!e

doveditoare:
. u.t.l. d. id.ntitate ale pirinlilor heprezentantului legal ( in original qi.copie);

. documente din care rezulta calitatia de reprezentant legal, in original 9i copie, dupd caz

(hotar6re judec6toreascd de incredinfare, incuviinlare a adopliei; dispozilia conducdtorului

Direcliei Generale de Asistenld Sociala qi Proteclia Copilului/ hot5r6rea instanfei de judecatd

pentru m6sura plasamentului, hotdrdrea judecatoreascd de instituire a tutelei/ dispozilia

autoritdtii tutelare, potrivit legii ) ;

. certificatele de naqtere ale copiiilor (original Ei copie);

. dovada inscrierii la grddinil5/ 9coal6 ;

. certificat de cdsdtorie pirinli in original qi copie (dupd caz);

. certificat de deces p6rinte (unde este cazul) in original Ei copie;

acte doveditoare p)irnd viniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de

organele fiscale sau de alte autoritdfi competente, mandate poqtale de plat6, extrase de cont,

oeilzii ori dispozilii de stabilire a drepturilor (dup6 caz); si anume:
* adeverintS cu salariul net, inclusiv tichete de masd;
* cupon de pensie;
* cupon qomaj;



* cupon pensie de intrefinere copil;
* cupon alocafie de stat pentru copii
* cupon indemnizalii cu caracter permanent
* adeverin{d eliberatd de unitatea de invalamAnt din care renitd cd a beneficiat de bursd

scolarad, acordate in condiliile legii
* adeverinla de lacompartimJntul agricol din cadrul Primdriei comunei Livada din care

rezr.ilti'bunrile mobile gi imobile care le deline familia

hot6rareajudecatoreasca pri.r care solul/soiia este arestat/arestatd preventiv pentru o perioada

mai mare de 30 de zile sau executd o pedeapsd privativd de libertate 9i nu participd la

intrefinerea copiilor gi, dupd caz, alte acte doveditoare privind componenla familiei (dupd

sprijinului educafional pebazdde tichete sociale pe suport electronic

acordate din fonduri exteme nerambursabile se glsesc la sediul

la Scoala Gimnaziall Livada si pe site-ul insitutiei : www'livada-

Precizlm cd, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr'

41612001cu modificdri
Legii nr. 27112010 Pri
complet[rile ulterioare,
pe suport electronic se acorda pe baza listelor intocmite in

conformitate cu preved nr. 13312020, aceste persoane avand obligalia

s[depunddoardovadainscrieriicopi|ului/copiiilorlagridinifi/qcoalipentru
anul qcofar 202012021.

caz).
Cererile in vederea acord[rii
pentru sprijin educalional

Primiriei comunei Livada,
arad.ro.

iei comunei Livada, s[ inainteze
Y r 1 | a-^r .^a.^x l^,{^+^,{^ 1{ nO tntn

destinatarilor finali citre lnstitulia Prefectului - Judetul Arad pdnd la data de 15'09'2020'

Primiriei comunei Livada, in conformitate cu prevederile O'U'G' m' 13312020' are

obliga{ia de a actualiza lunar lista destinatarilor finali gi de a o inainta Institutiei Prefectului -
Jude-1ui Arad, ca atare, sunt acceptate qi 

-solicitirile 
depuse p..*,1":1t 

1il.l*,,"t"ste 
persoane

ffi;;;; r"l#rip"iirta destinatarilor finali din luna urmdtoare depunerii cererii'
! __- ^^^lt.rit"?*-?.;;; de bani de pe tichetul social, aferentd unui an qcolar va putea fi

!^f^ ^l

fofositl timp de un an de zile de la daia emiterii, numai pe baza actului de identitate al

titularului, aceste tictret" putand fi utilizate numai in refeaua uniti(ilor afiliate care va fi

comunicati o dati cu distiibuirea tichetului pe suport electronic.


