Primarul Orasului Seini

DISPOZIŢIA Nr. 59/26.03.2020
privind stabilirea dreptului si acordarea de stimulente educationale sub forma tichetelor
sociale

Având în vedere cererea nr. 17/ 19.03 .2020 a numitului/ei Donca Ramona Ancuta ,
domiciliat/ă în Seini , str., nr. , prin care solicită acordarea stimulentelor educationale, sub forma
de
tichete
sociale
şi
actele
doveditoare
depuse
la
dosar.
În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, Legii 248/2015 privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si H.G. 15/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii
de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita .
În baza art. 155, al. 1, lit. d, al. 5, lit. e, și art. 196, al. 1, lit b, din OUG. nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

DISPUNE
Art. 1. Începând cu data de 01.03.2020 se stabileşte dreptul la stimulente educaționale sub
forma tichetelor sociale în cuantum de 50 lei lunar d-nei Donca Ramona Ancuta ,
domicilat/ă în Seini , str., nr. pentru anul scolar 2019-2020.
Art. 2. Numărul membrilor de familie care intră în calcul pentru stabilirea venitului net pe
persoana este de 3 iar numărul copiilor eligibili este 1, după cum urmează:
Nume Copil

CNP Copil

Papai Kevin Alexandru
Art.3. Tichetele vor fi ridicate de catre titular lunar pana la data de 15 a lunii in curs,
pentru luna aterioara de la Serviciul Asistenta Sociala de la Primaria Seini .
Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare
conform prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
- Compartimentului asistenţă socială pentru punere în aplicare;
- Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Maramureş
- Titularului/ei
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