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DISPOZITIE
NR. Z,l- pt. .zoto

privind aprobarea modalititilor de identificare Ei verificare a destinatarilor finali in cadrul
S.N.S.E.D., la nivelul Municipiului Motru

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, JUDETUL GORJ, JIANU GIGEL

AvAnd in vedere :

- Adresa nr. I 1586/ 17.08.2020 a Instituliei Prefectului -Judelul Gorj, inregistratd la primaria
Municipiului Motru, judetul Gorj cu nr. 27 663/18.0t.2020 ;- Referatul nr.28137121.08.2020 intocmit de Luca Valeria-$ef serviciu Asistenla gi Proteclie Sociall:- Prevederile arl. 4 alin (4) din Ordonanla de Urgenll nr. 13312020 privind unele mesuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizagi care beneficiazl de sprijin educalional pe baza
de tichete sociale pe support electronic pentru sprijin educalional acordate din fonduri externe
nerambursabile. precum gi unele misuri de distribuire a acestora i

in temeiul prevederile art.l96 alin.(I) tit. b) din O.U.G. NR. 5712019 privind
Codul Administrativ, cu modificErile gi completiirile ulterioare

DISPUNE:

ART. l. Se aprobi modalitelile de identificare 9i verificare a destinatarilor finali in cadrul S.N.S.E.D.. la
nivelul Municipiului Motru. dupi cum urmeaza:

Publicarea pe sine-ul Primlriei Municipiului Motru a unui anun! privind categoriile de destinarari
frnali ai sprijinului educalional pe bazi de tichete sociale pe suporr electrJnic gi conditiile de
eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineasce pentru a beneficia, precum qi n.."ritut.u depunerii
unei solicirari insotiti de documente j ustificative ;
Solicitare scrisd a pirintelui/ reprezentantului legal /tutorelui depusd Ia primiria Municipiului
Motru pentru elevii/preqcolarii pe care ii are in intrelinere, insofiti de documentele justificative din
care si rezulte indeplinirea condiliilor pentru a beneficia de sprijinul educalional pe bazd de tichete
sociale pe suport electronic;
Colaborarea cu unit5lile de invetdmant gcolar/pregcolar din Municipiul Motru pentru identificarea
copiifor din invdfdmintul de stat preqcolar, primar, gimnazial care ?ndeplinesc condiliile prevdzutc
de legislalia in vigoare pentru a beneticia de sprijinul educalional pe baz6 de tichete sociale pe
suport electronic;

nrfn@.l



/ semnalarea./sesizarea scrisd sau telefonici din partea oricirei persoane fizice sau institulii, care
cunoagte existenla unui copil de pe raza teritorialh a Municipiului Motru, gi se incadreazi in
categoriile de destinatari finali prevdzuli in Ordonanla de Urgenli nr. 13312020;

/ campanii de informare in mass - media locald privind categoriile de destinatari finali care pot
beneficia de sprijin educalional in funclie de criteriile de venit previzute de legislalia in vigoare ;/ baza de date cu copiii afla1i in evidenla Serviciului Asistenli gi Proreclie Sociala;

/ efectuarea de anchete sociale.

ART. 2. Verificarea indeplinirii condiliilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului educational pe baz6
de tichete sociale pe suport electronic se face de cdtre personalul din cadrul Serviciului Asis6m6 gi
Proteclie Socialtr, prin analizarea documentelor justificative prezentate de cdtre parinte/tutore/reprezentant
legal gi prin efectuarea de ancehete sociale in funclie de situalie.

ART. 3. Serviciul Asisten$ gi Proteclie Sociali, prin compartimentele de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

ART' 4. Dispozilia poate fi contestati la Primdria Municipiului Motru, in termen de 30 de zile de la data
comunicdrii $i atacata la instanla de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 55412004 cu modifi cdri le qi completirile ulterioare.

ART.5. Prevederile prezentei dispozilii vor fi duse la indeplinire de Serviciul Asisetnle gi Proteclie
SocialS qi secretariat pentru difuzare.

SECRIT ENERAL,
STROE INA
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