ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU
PRIMAR
D I SP O

privind

ZtT t A

NR.

37412020

suspendarea tichetelor sociale

Primarul Comunei Avram Iancu;
Av6nd in vedere Dispozilia nr. 29712020 din care rezulti

ci

familia reprezentata de catre rll //d-nel

In temeiul art.2 din Legea 24812015 " Stimulentul educational se acorda copiilor din familii
defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite cumulativ, toate criteriile prevazute la lit. a) c),,;
in conformitate cu prevederile ui.z utin.1t1- (3) din HG 1512016. beneficiaza de tichete sociale:
"copiii din familiile defavorizate formate din so!, so{ie gi copiii aflafi in intretinerea acestora, care locuiesc
impreuna; familia formata din persoana singura si copiii afla-ti in intretinerea acesteia; precum si barbatul si
femeia necasatorita, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodarlsc impreuna .. care
indeplinesc conditiile prevazute laart.2 din Legea 24912015;
- OUG nr- 14111.05,2016 pentru modificarea art.Z dinlegea nr. 24812015 privind
stimular^easi participarea in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
,
Inbaza art- 14 din HG 1512016,' Acordarea sau respingerea dreptului la tichete sociale se face prin
dispozilie scrisi a primarului,,;
In temeiul afiJ96 alin.1 lit.b din Ordonanfa de urgen[d,nr. 5712019 privind Codul

administrativ

DISPUN:
Art.l. incep6nd cu luna NOIEMBRIEC 2020, se suspend[
_
fiecare, pentru familia reprezentata de catre dl.(d-na),:
beneficiari, dupa cum urmeaza:

l.
,

tichetele sociale, in valoare de 50 lei
pentru un numar de 2 copii

i

Art.2.Prezenta drspozilie poate

fi

contestati de persoana nemul{umit6 in termen de 30 de zile in
condiliile Legii 55 412004 privind contenciosul administrativ.
Art.3. Prezenta dispozitrie se comunici :
- Institutiei Prefectului Judeful Alba,
- Primarului Comunei Avram Iancu,
-Compartimentului de asistenta sociala,
- Agenfiei Judeleane pentru pl6fi gi Inspecfie Sociali Alba,
-Titularului tichetului.
Avram Iancu la :02-ll-2020

PRIMAR,

Sandu Hel
A.L.M./

(,;

CONTBASEMNEAZA
p. secretar general al comunei

Consilier principal
Anca Lucica Mihaela

&*

