
R  O  M  A  N  I  A

COMUNA GIURGENI-JUDETUL IALOMITA

STR.MIHAI-VITEAZU NR.36 ,Telefon/fax 0243/277010

E-mail  comunagiurgeni@gmail.com

A N U N Ț 

CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SPRIJIN EDUCATIONAL PE BAZA
DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC ( CONFORM O.U.G. NR. 133/2020) 

   Potrivit O.U.G. nr. 133/2020, beneficiază de  sprijin educational pe baza de tichet social pe suport 
electronic pentru sprijin educational :

- Copii cei mai dezavantajati din învățământul de stat  preșcolar care fac parte din familii al 
căror venit net lunar pe membru de  familie nu depășeste suma de 284 lei;

- Copii cei mai dezavantajați din învătământul de stat primar/ gimnazial care fac parte din 
familii al căror venit net lunar pe membru de familie nu depășeste suma de 1115 lei .

- Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei/ an școlar

                       ACTE NECESARE :

- CI/BI  pentru toți membrii – copii

- Certificat naștere  copii/ copil – copie

- Livretul de familie – copie

- Actul de deces al unuia dintre părinți – dacă este cazul

- Hotărârea  judecătorească de încredințare  a copilului, în caz de de divorț

-  Hotărârea  judecătorească de încredințare în vederea adopției

- Hotararea judecătorească / hotarârea comisiei pentru protectia copilului pentru instituirea 
masurii de protectie specială a plasamentului

- Alte acte din care să reiasă situația juridică a copilului față de reprezentantul legal 

- Adeverinte de venit pentru toți membrii familiei ( adeverința cu salariu net pe luna anterioară 
depunerii cererii, cupoane de pensii, alocații de stat, somaj, indemnizații pentru persoanele cu 
handicap,etc.)

- Adeverință de unitatea de învățământ din care să reiasă înscrierea copilului în învătânatul de 
stat în anul școlar 2020-2021

Cererile se pot depune până pe data de 07.09.2020 la Asistență Socială din cadrul Primăriei 
Comunei Giurgeni
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