
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. /9.09.2020;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  d), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind stabilirea modalităţii de identificare şi verificare a destinatarilor 
finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai 

defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educațional (S.N.S.E.D.)

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 34 / 09.09.2020

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          În baza prevederilor art. 4 alin. 3) şi  alin. 4) din Ordonanța de urgență 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 educațional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora,

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

    Acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în cadrul 
Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați - S.N.S.E.D. se face 
pentru:
a. 	Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar – copii preșcolar 
iînscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului 
educational acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.
b. 	Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial – copiii înscriși 
în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite 
în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 
privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea 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 țară.

Articolul 1:

    (1)  Se dispune ca identificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D. să se facă de 
către referentul de specialitate al Compartimentului de Alocații și Servicii Sociale 
folosind datele proprii, din evidențele puse la dispoziţie de către Școala Gimnazială 
Beba Veche, din comunicările cetăţenilor direct interesaţi, organizarea unor sesiuni de 
selectare a destinatarilor finali și  realizarea de anchete sociale sau folosirea altor 
modalități de identificare a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat 
preșcolar,  primar și gimnazial;

Articolul 2:



(2) Identificarea, întocmirea și asumarea listelor cu destinatarii finali, se face cu 
evidențierea separate a acestora.
(3) Lista destinatarilor finali întocmită potrivit alin. 2 se comunică Instituției Prefectului – 
Județul Timiș până la data de 15 septembrie 2020.
(4) Se aprobă ca verificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.E.D., să se facă lunar de 
către referentul de specialitate al Compartimentului de Alocații și Servicii Sociale, pe 
baza anchetei sociale efectuate la domiciliul acestora.
(5) Actualizarea lunară și asumarea listelor cu destinatarii finali, se face cu evidențierea 
separată a acestora.

    Art. 3 Destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. sunt:
a. 	copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;
b. 	copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;
c. 	copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.

Articolul 3:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis;
- Compartimentului de Alocații și Servicii Sociale Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Școlii Gimnaziale Beba Veche;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 4:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche


