
R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BECENI 

P R I M A R  

 

D I S P O Z I Ţ I E  

privind  stabilirea unor măsuri  pentru aplicarea O.U.G  nr. 133/2020  

la nivelul Primăriei Beceni, județul Buzău 

 

Primarul comunei BECENI,  judeţul Buzău; 

Având în vedere: 

    - referatul înregistrat sub nr. 5518/26.08.2020;  

    - prevederile art. 4 din OUG 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 

În temeiul  art. 196 (1) lit. „b”   din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

D I S P U N E : 

Art.1.Se desemnează domnul Jalbă Constantin- referent în cadrul compartimentului 

asistență socială,   persoană responsabilă de aplicarea la nivelul comunei Beceni a  

OUG nr. 133 din 7 august 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.2. Se aprobă următoarele modalităţi de identificare şi verificare a destinatarilor 

finali în cadrul S.N.S.E.D.: 

1. Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu 

modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în 

evidențele Primăriei comunei Beceni, tichetele sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste 

persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului / 

copiilor la grădiniță / școală în anul școlar pentru care se acordă tichetele. 

2. Pe baza datelor comunicate de unitățile școlare de pe raza comunei Beceni; 

3. Pe baza solicitărilor depuse de persoanele interesate, însoţite de următoarele 

actele doveditoare: 

 acte de identitate ale părinților / repezentantului legal (în original și 

copie); 

 documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și 

copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a 

adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului / hotărârea instanței de judecată pentru măsura 



plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / 

dispoziția autorității tutelare, potrivit legii); 

 certificatele de naștere ale copiilor (original și copie); 

 dovada înscrierii la grădiniță / școală; 

 certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz); 

 certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie; 

 acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate 

de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, 

mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire 

a drepturilor (după caz); 

 hotărârea judecătorească prin care soțul / soția este arestat / arestată 

preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o 

pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, 

după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz). 

Art.3. Secretarul general al comunei  BECENI va comunica prezenta dispoziţie 

persoanelor și autorităților interesate.  

P R I M A R, 

Dumitru Laurenţiu CONSTANTIN  

                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                    Secretar general al comunei, 

                                                           Elena CÂRCEI 

Beceni 

Nr. 115/25.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


