ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNADORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind modalităţile de identificare şi verificare a destinatarilor finali
în cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi (S.N.S.E.D.)
utilizate la nivelul comunei Dorneşti judeţul Suceava

Luta Gheorghe, primarul comunei Domesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art.a alin.Ig) şi alin.Iq) din din Ordonanţa de Urgenţă nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete
socialepe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri exteme nerambursabile, precum şi
unele măsuri de distribuire a acestora.
-Raportul nr. 6260 din 03.0g.2020 al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al
primarului.
În temeiul art.155 alin.i.lit.d) alin.g lit.d)şi ale art.lg6 lit.b) din OUG.Nr.57/201g privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Art.i, Se aprobă modalităţile de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naţionale
de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi (S.NS.E.D.) utilizate la nivelul comunei Dorneşti judeţul Suceava,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Secretarul general al comunei va comunica dispoziţia instituţiilor şi persoanelor interesate.

Contrasemneazăpentru legalitate,
LUŢA Gheor

Secretargeneral al comunei
ANDRIŞAN ElenaEmilia

Dornesti,07·09·2020
Nr.123

Anexă la Dispoziţia nr.
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PROCEDURĂ
privind modalităţile de identificare şi verificare d stinatarilor finali
În cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai d f vorizaţi (S.N.S.E.D.), utilizate
la nivelul comunei Dornesti

CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezenta procedură descrie modul în care este organizată şi desfăşurată activitatea de
acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Art. 2 În desfăşurarea activitătii se vor utiliza proceduri de lucru proprii, stabilite în
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază
de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Art. 3 Activitatea de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin
educaţional, se va implementa de către Primaria comunei Dornesti.
CAP. 2 DESTINATARII FINALI
Art. 4 (1) Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional:
a) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
b) copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat primar;
c) copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat gimnazial.
(2) În sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 termenii şi expresiile de mai
jos au următoarele semnificaţii:
a) copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar - copii preşcolari Înscrişi În
învăţărnântul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat
copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării În
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar/gimnazial - copiii înscrişi în
învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul
naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de
rechizite şcolare în anul şcolar 2001 - 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
126/2002, respectiv care sunt În Întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de
familie, realizat În luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe
ţară.
Art. 5 Destinatarul final în cadrul Schemei naţionale de sprij in pentru elevii cei mai
defavorizaţi este copilul, iar titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educational
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este reprezentantul familiei, reprezentantul legal al copilului sau, după caz, persoana care a fost
desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104
din Legea nr. 272/2004 ,privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 (1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin
educaţional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an şcolar. Valoarea
tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional poate fi actualizată anual prin
hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic
pentru anul calendaristic următor, în funcţie de rata inflaţiei şi în limita disponibilului financiar
prevăzut în cadrul POAD.
(2) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional reprezintă
venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. 3 IDENTIFICAREA
Art. 7 Identificarea

destinatarilor

DESTINAT ARILOR

FINALI

finali la nivelul comunei Dornesti se realizează prin cel

puţin una din următoarele modalităţi:
- campanii de informare în mass-media;
- baza de date a Primariei comunei Dornesti cu beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea
familiei în baza Legii nr. 277/2010, privind alocaţi a pentru susţinerea familiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, beneficiari de stimulent educaţional sub formă de tichete
sociale în baza Legii nr. 248/2015 ,privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completări le ulterioare şi ajutor social
în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, ci modificările şi completările
ulterioare;
- sesizare din partea unei ale instituţii publice sau private;
- semnalarea/sesizarea
scrisă sau telefonică din partea oricărei alte persoane care intră în
contact cu un astfel de caz;
- auto sesizare;
- informarea comunităţii şi societăţii civile;
- identificarea prin intermediul tuturor angajaţilor

care sunt implicaţi

în activitatea

de

asistenţă socială, specifică instituţiei.
CAP. 4 STABILIREA

ELIGIBILITĂŢII

4.1 Stabilirea

eligibilităţii

dezavantajaţi

ŞI VERIFICAREA

şi verificarea
din învăţământul

DESTINATARILOR

destinatarilor

FINALI

finali - copiii cei mai

de stat preşcolar

Art. 8 (1) Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional copiii
cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar, în condiţiile în care sunt îndeplinite,
cumulativ, următoarele criterii:
a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei
naţionale nr. 112011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim
garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/200 l privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completări le ulterioare.
(2) Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational:
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•

copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar, din familii care au cetăţenie
română şi care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Dornesti;
• copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar, din familii care au cetăţenie
română, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, denumiţi în continuare persoane
fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidenţa Primariei comunei Dornesti;
• copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar din familii fără cetăţenie
română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai
Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare străini, pe perioada în care au domiciliul
ori, după caz, reşedinţa în comuna Dornesti, în condiţiile legislaţiei române;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de
protecţie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în comuna Dornesti, în condiţiile
legii.

Art. 9 (1) Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar din familiile formate din soţ, soţie şi
copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună.
(2) Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi copiii
cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar din familii defavorizate formate din
persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta.
(3) Se consideră familie, potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015, şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre
ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
Art. 10 (1) Prin persoană singură, în sensul art.9 alin. (3), se înţelege persoana care se află
în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută
o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi
copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la Iit. a) - e).
(2) Sunt consideraţi ca făcând parte din familie copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre
aceştia ori, după caz, ai persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei,
copiii pentru care persoana a fost desemnată pentru întreţinerea copilului în temeiul art. 104 din
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completări le ulterioare, cei aflaţi În plasament sau în plasament în regim de urgenţă
la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela în condiţiile legii, inclusiv cei aflaţi în
plasament la asistentul maternal profesionist.
Art. 11 (1) Stabilirea eligibilităţii pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic
pentru sprijin educaţional în cazul copiilor cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat
preşcolar se face de către Primaria comunei Dornesti în baza cererii - declaraţiei pe propria
răspundere formulate de unul dintre părinţi, reprezentantul legal al copilului sau, după caz, persoana
care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor,
conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului anexat.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la Primaria comunei Dornesti şi va fi însoţită de
următoarele documente:
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•

Documente privind veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate potrivit
alin. (4) din acest articol, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi
competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a
drepturilor.
• Documente care dovedesc componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de
reprezentantul legal, după cum urmează:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
d) hotărâreajudecătorească
de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau
hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura
plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea
copiilor;
h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi
ori despărţiţi în fapt;
i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
În situaţia prevăzută la lit. h), dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situaţia
de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire
copiii.
• Dovada înscrierii la grădiniţă.
(3) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 8 alin.(l), Iit. b)
din prezenta procedură, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute
de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele
rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii
acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
(4) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (3) se
exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completări le
ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, alocaţi a pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din
fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii
educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la
programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri
salariale;
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h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice
sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
(5) În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte
familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a
unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru
de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept
din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.
(6) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (5),
solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea
împreună.
Art. 12 Asistentul maternal profesionist poate solicita tichetele sociale pe suport electronic
pentru sprijin educaţional atât pentru copiii săi, cât şi pentru cei pe care îi are într-o formă de
plasament, dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 8 alin. (1) din prezenta procedură.
Art. 13 Titularul cererii pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin
educaţional de care beneficiază copiii cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat preşcolar are
obligaţia să anunţe Primaria comunei Dornesti orice modificare în componenţa familiei sau în
veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

4.2 Stabilirea eligibilităţii şi verificarea destinatarilor finali - copiii cei mai
dezavantaj aţi din învăţământul de stat primar şi gimnazial
Art. 14 Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational copiii
cei mai dezavantaj aţi din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, înscrişi la cursuri de zi şi care
sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum
50% din salariul de bază minim brut pe ţară şi care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul
Rădăuţi.
Art. 15 (1) In sensul prevederilor art. 14, prin familie se înţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi în
întreţinerea acestora, care locuiesc şi se gospodăresc împreună.
(2) Se asimilează termenului de familie şi persoana singură cu copii aflaţi în întreţinere, care
locuiesc şi se gospodăresc împreună.
Art. 16 (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 14
din prezenta procedură, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează,
inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere
aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocaţii de
întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în
condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar
obligatoriu.
(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau
imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda,
chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
Art. 17 (1) Stabilirea eligibilităţii pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic
pentru sprijin educaţional în cazul copiilor cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar şi
gimnazial din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completări le ulterioare, se face de către Primaria comunei Dornesti, în baza actelor doveditoare care
au stat la baza acordării şi respectiv menţinerii în plata acestui beneficiu de asistenţă socială.
(2) În cazul copiilor cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar şi gimnazial
care nu se află în evidenţa Primariei comunei Dornesti ca beneficiari de alocaţie pentru susţinerea
familiei conform Legii nr. 277/2010, stabilirea eligibilităţii şi verificarea destinatarilor finali se face
de către Primaria comunei Dornesti în baza cererii - declaraţiei pe propria răspundere formulate de
unul dintre părinţi, reprezentantul legal al copilului sau, după caz, persoana care a fost desemnată de
A
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părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, conform modelului anexat.
(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la Primaria comunei Domesti şi va fi însoţită de
următoarele documente:
• Documente privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii
cererii, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate
poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.
• Documente care dovedesc componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de
reprezentantul legal, după cum urmează:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
d) hotărâreajudecătorească
de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) dispoziţia conducătorului direcţiei genera le de asistenţă socială şi protecţia copilului sau
hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura
plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea
copiilor;
h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi
ori despărţiţi în fapt;
i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
În situaţia prevăzută la lit. h), dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situaţia
de fapt va fi probată prin ancheta socială, tichetul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copiii.
• Actul doveditor privind înscrierea copilului în învăţământul de stat, primar/gimnazial, la
cursuri de zi.

CAP. 5 ATRIBUŢII
Art. 18 (1) Atribuţii ale autorităţii administraţiei publice locale:
~ Autoritatea administraţiei publice locale, prin Primaria comunei Domesti, identifică,
întocmeşte şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora;
~ Autoritatea administraţiei publice locale, prin Primaria comunei Domesti, actualizează lunar
şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora;
~ Primarul comunei Domesti, în calitate de reprezentant legal al autorităţii publice locale,
aprobă lista destinatarilor finali la nivelul omunei Domesti.
Listele destinatarilor finali la nivel local se întocmesc separat pe cele trei categorii prevăzute
la art. 4 alin. (1) din prezenta procedură şi vor cuprinde: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi
codul numeric personal ale acestora/unui părinte/reprezentant legal/tutore.
Listele destinatarilor finali la nivel local, întocmite de Primaria comunei Domesti şi aprobate
de Primarul comunei Domesti se transmit Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava până la data de 15
septembrie 2020.
(2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru destinatarii finali
care îşi au domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a comunei Domesti sunt distribuite către
Primaria comunei Domesti de Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, împreună cu informaţiile
necesare privind lista unităţilor afiliate, corelate cu listele cuprinzând destinatarii finali prevăzuţi la
art. 4 alin. (1) din prezenta procedură, la nivel de judeţ, solicitate de către Ministerul Fondurilor
Europene, în calitate de beneficiar, prin structura sa de specialitate, a-i fi fumizate din partea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile art. 4
alin. (7) din O.U.G. nr. 133/2020.
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(3) Primaria comunei Dornesti, transmite destinatarilor finali tichetele sociale pe suport
electronic pentru sprijin educaţional împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor
afiliate.
(4) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, Primaria Dornesti, asigură serviciul de livrare a
tichetului electronic la domiciliul sau reşedinţa acestora.
CAP. 6 OBLIGAŢIILE

BENEFICIARILOR

Art. 19 (1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional emise nu permit
efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
(2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate doar pe
teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de sprijin
educaţional pentru care au fost emise, conform instrucţiunilor entităţii achizitoare.
(3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional vor fi alimentate la
începutului anului şcolar, exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (2), respectiv cu valoarea
tichetelor sociale pentru sprijin educaţional acordate destinatarilor
finali, stabilită potrivit
prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020.
(4) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate numai la
unităţile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar (Ministerul
Fondurilor Europene) contracte de prestări serviciilprotocoale/convenţii/acorduri
sau orice alt
document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.
Art. 20 (1) Destinatarul final eligibil poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic
pentru sprijin educaţional numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate al
destinatarului final eligibil şi/sau al părinţilor/reprezentantului
legalltutorelui.
(2) Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional are perioada de valabilitate
de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului
electronic.
(3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se utilizează pe perioada
de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport
electronic pentru mese calde se returnează beneficiarului (Ministerul Fondurilor Europene) de către
unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.
(4) Unitatea em itentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprij in educaţional are
obligaţia ca odată cu emiterea acestora să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali cu
domiciliul sau reşedinţa în comuna Dornesti să poată identifica şi cunoaşte reţeaua de unităţi
afiliate.
CAP.7 DISPOZIŢII FINALE
Art. 21 Prezenta Procedură se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai
defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic
pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de
distribuire a acestora, Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.
INSPECTOR,

f
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE,
pentru corectarea art.1. al Dispoziţiei nr. 65 din 10.04.2020 privind încetarea dreptului la alocaţia
pentru susţinerea familiei ANDRIŞOAIE GEORGE-ADRIAN începând cu data de 01.05.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti judeţul Suceava
Având în vedere:
-Prevederile art.32 din Legea nr. 277 din 24.12.2010
privind alocaţia pentru susţinerea
familiei cu modificările şi completările ulterioare.
-Referatul secretarului general al comunei inregistrat sub nr.6403/08.09.2020.
In temeiul art. 196 alin.(l) lit.b) din OUG. NR. 57/2019 privind Codul administrativ.
DIS PUN:

Articol unic. Se aprobă corectarea art.l. al Dispoziţiei

nr. 65 din 10.04.2020 privind încetarea
dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ANDRIŞOAIE GEORGE-ADRIAN începând cu data de
01.05.2020, după cum urmează:
ART.1. Dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei ANDRIŞOAIE GEORGE-ADRIAN ,
încetează Începând cu data de 01.05.2020.

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Dorneşti 08 Septembrie 2020
Nr.124

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRIŞAN Elena- Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE,
pentru modificarea anexei aprobată la Art.1 al Dispoziţiei nr. 90/2020 privind constituirea Comisiei
comunei Domesti judeţul Suceavapentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avândîn vedere:
-prevederile art.a alin.(6) şi ale art.34 alin.1) şi (3) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 19/2020
privindorganizareaşi desfăşurarea recensământuluipopulaţieişi locuinţelordin Românioaîn anul 2021.
- AdresaInstituţieiPrefectuluijudeţu1SuceavaNR 12730/10/1din 26.08.2020.
Analizând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea
recensământuluipopulaţiei şi locuinţelor din Românioaîn anul 2021, publicată în MonitorulOficial al Românieinr.
106/12.02.2020.
-Referatulîntocmit de secretarul general al comunei,înregistrat sub nr.6404 din 08.09.2020.
În temeiul art. 196 alin.Ii) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Articol unic.Se aprobă modificarea Anexei aprobată la Art.1 al Dispoziţiei nr. 90/2020 privind constituirea
Comisiei comunei Dorneşti judeţul Suceava pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

PRIMAR,
Gheorghe LUŢ
'.\

Domesti, 08 Septembrie 2020
Nr.125

Contrasemneazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRIŞAN Elena-Emilia

Anexă la Dispoziţia nr. 125j08. 09.2020

Componenţa Comisiei comunei Dorneşti judeţul Suceava
pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

FUncţia deţinută în administraţia
publică locală

FUncţia deţinută în
cadrul comisiei

Nume şi Prenume

Preşedinte

primarul comunei

LUŢA Gheorghe

Vicepreşedinte

viceprimar al comunei

LUCillAN Constantin

Secretar

secretar general al comunei

ANDRIŞANElena- Emilia

Membrii:

director Scoala gimnazială a comunei
inspectorprimărie
seful postului de politie
Învătător- Scoala gimnazială a comunei

Prof. BIUClUC Lavinia- Nicoleta
CEPARU Ariela
Ag.sef SAUClUCIustin
lASCĂR Carmen- Mariana

PRIMAR,
Gheorghe

UŢA

Vicepreşedinte,
LUClllAN Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind avansarea doamnei SOROCHAN ILENUŢA angajată în postul de asistent personal al persoanei
cu handicap grav gradaţia 2 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, în gradaţia 3 de salarizare ,
corespunzătoar tranşei de vechime de la 10 la 15 ani, începând cu 01.09.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Avândîn vedere.
- prevederile art.10 şi ale art.id din Legeanr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completărileulterioare..
-HCL.Domeştinr.10/26.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielipe anul 2019, cu modificărileşi
completărileulterioare.
-Dispoziţianr.36 din 23.01.2020 de stabilirea salariului de bază lunar ..
-Raportul compartimentului financiar-contabildin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domeşti,
înregistrat sub nr.6426 din 09.09.2020
În temeiul art.196alin. CI) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019privind Coduladministrativ.
DISPUN:
Art.l. Doamna SOROCHAN ILENUŢA angajată în postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav

gradaţia 2 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, avansează în gradaţia 3 corespunzătoar tranşei de
vechime de la 15 la 20 ani, începând cu data de 01.099.2020.
Art.2.Doamnei SOROCHAN ILENUŢA asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 3 , se
stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2573 lei prin aplicarea cotei procentuale de 5% şi beneficiază
de indemnizaţie de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv lucrat, începând cu data de
01.01.09.2020 .
Art.g. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.a.Secretarul general al comunei Domeşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia instituţiilor şi
persoanelor interesate.

Gheorghe L

Domesti, 09 Septembrie 2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena - Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind avansarea doamnei SFÎRNADUC CRISTINA-NADIA angajată în postul de asistent personal al
persoanei cu handicap grav gradaţia 1 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, în gradaţia 2 de
salarizare ,corespunzătoar tranşei de vechime de la sIa 10 ani , începând cu 01.09.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere.
- prevederile art.10 şi ale art.id din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare .
- HCL.Domeşti nr.10/26.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Dispoziţia nr.zg din 23.01.2020 de stabilire a salariului de bază lunar .
- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domeşti,
înregistrat sub nr.6425 din 09.09.2020
În temeiul art.iof alin.Ii) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUN:
Art.i. Doamna SFÎRNACIUC CRISTINA- NADIA angajată în postul de asistent personal al persoanei cu
handicap grav gradaţia 1 la Primăria comunei Domeşti judeţul Suceava, avansează în gradaţia 2
corespunzătoar tranşei de vechime de la sIa 10 ani, începând cu data de 01.099.2020.
Art.z.Doamnei SFÎRNADUC CRISTINA- NADIA asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 2 ,
se stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2450 lei prin aplicarea cotei procentuale de 5% şi
beneficiază de indemnizaţie de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv lucrat, începând
cu data de 01.01.09.2020 .
Art.3. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţi.ei.
Art.a.Secretarul general al comunei Domeşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia instituţiilor şi
persoanelor interesate.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Domesti, 09 Septembrie 2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena - Emilia ANDRIŞAN

