
Cerere acordare tichete sociale pe suport electronic

Către'
Primaria comunei Mârşani, judeţul Dolj

Subsemnatul(/a)
Mârşani,  str

cu    domiciliul/reşedinţa    în    comuna

nr .............,judeţul  Dolj,  solicit  acordarea  de  tichete  sociale  pe  suport

electronic  pentru  sprijin  educaţional  în valoare  de  500  de  lei,  în  conformitate  cu  OUG  nr.  133/2020 pr!.vz.#c7
unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai def;avorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional

pe   bază  de  tichete   sociale  pe   suport  electronic  pentru  spijin  educaţional  acordate   din  fonduri  externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, perr+iu "TrirStii..

Anexez prezentei, următoarele documente (se bifează documentele anexate cererii):

[  ] copie acte de identitate ale părinţilor - în original şi în copie;
[ ] documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, după caz (hotărâre judecătorească de încredinţare,
încuviinţarea  adopţiei;  dispoziţia conducătorului  DGASPC  sau  hotărârea  instanţei  de judecată pentru  măsura

plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii);
-[  ] certificatul(/ele) de naştere ale copilului(/iilor) -în original şi în copie;
-[  ] dovada înscrierii la şcoală/grădiniţă;
-[  ] certificat de căsătorie părinţi -în original şi în copie;
-[  ] certificat de deces părinte (unde este cazul) -în original şi în copie;
-     [ ]  acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, 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, după caz, pe luna iulie 2020;

[ ] hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă   mai mare de
30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor şi, după caz,  alte
acte doveditoare privind componenţa familiei (după caz).

Subsemnatul, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 326 din Codul penal, declar pe

propria răspundere că datele şi infomaţiile prezentate mai sus sunt complete şi corespund realităţii. De asemenea, declar pe propria
răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cf. Legii nr. 677/2001  pentru protecţia persoanelor cu privire
la  prelucrarea datelor  cu  caracter personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  dîte,--cu~modificările  şi  completările  ulterioare,  pe  care  le
fiimizez prin prezenta cerere şi documentele anexate, în vederea obţinerii tichetelor sociale.

De asemenea, declar că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către operatorii Şi instituţiile care:

Verifică eligibilitatea acordării tichetelor sociale pe suport electronic;
Tipăresc şi distribuie tichetele sociale pe suport electronic;
Monitorizează utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic conform destinaţiei cu care au fost acordate.

Data,                                                                                                                S emn ătura,


