ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
PRIMAR
Drs

Poz !TtA

NR. 300/2020

privind ocordorea tichetelor sociale
Primarul ComuneiAvram lancu ;
Av6nd in vedere cererea cu nr
familia reprezentata de catre dl./(d-na) '

1 .din data de

28.09.2020

din care rezulti ci

r indeplinegte condiliile previzute
de lege pentru acordarea tichetelor sociale, conform Legii 24g din 2015;
ln temeiul art.2 din Legea 248/2015 " Stimulentul educational se acorda copiilor din
familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite cumulativ, toate criteriile prevazute
la lit.
a) - c)";
in conforniitate cu prevederile art.2 alin.(1)- (3) din HG t5lZOL6, beneficiaza de tichete
sociale: "copiii din familiile defavorizate formate din so!, solie gi copiii aflali in intrelinerea
acestora, care locuiesc impreuna; familia formata din persoana singura si copiii
aflati in
intretinerea acesteia; precum si barbatul si femeia necasatorita, cu copiii lor si ai fiecaruia
dintre
ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna " care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din
Legea 2a8/2075;
- OUG nr. L4/L1.05.2016 pentru modificarea art.2din legea nr. 24g/2015 privind
stimularea si participarea in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii
defavorizate,
in baza art.1,4 din HG L5/2oL6," Acordarea sau respingerea dreptului la tichete sociale se
face prin dispozifie scrisi a primarului,,;
ln temeiul art.196 alin.1 lit.b din ordonanla de urgenle nr.57/20L9 privind Codul
administrativ

DISPUN:
Art.l. incepAnd cu luna Septembrici 2OZO , se acorda
lei, pentru familia reprezentata de catre dl.(d_na)

un 1 tichet social, in valoare de 50

,n pentru un numar

copil beneficiar, dupa cum urmeaza:

de

1

t.
Art'2'Prezenta dispozilie poate fi contestati de persoana nemutlumit5
in termen de 30
de zile in condiliile Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.3. Prezenta dispozilie se comunicl cu:
- lnstitutiei prefectului Judelul Alba
- primarului ComuneiAvram lancu
-Compartimentului de asistenta sociala
- Agentia Judeleani pentru prati $i rnspeclie Sociari Arba
-Titularul tichetului

Avram lancu la :29.O9.202O
PRIMAR,

Sandu Heler
A.L.M./A.L.M.

CONTRASEMNEAZA

p. secretar general al comunei
Consilier principal
Anca Lucica Mihaela

