
                                                      

                            ANUNȚ 
  

                Începând de joi, 3 septembrie până vineri, 11 septembrie,  Compartimentul de 
Asistență Socială  al Primăriei comunei Blăjel primește cereri pentru acordarea tichetelor 
sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materiala precară, în 
conformitate cu O.U.G nr.133/2020. Valoarea tichetelor este de 500 lei pentru anul școlar 
2020-2021. 
 

Condițiile  pe care familia solicitantului trebuie să le îndeplinească: 
 
- să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Blăjel ; 

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și 
gimnazial realizat  să fie de până la 1.115 lei; 

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este 
de până la 284 lei; 

Documente necesare: 
 

- actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal (în original și copie); 

- documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal - certificatele de naștere ale 
copiilor (original și copie); 

- dovada înscrierii la grădiniță/ școală; 

- actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei in luna iulie 2020, 
eliberate de angajator, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de 
stabilire a drepturilor (după caz) ; 

- solicitările pentru adeverințe venituri ANAF se fac de către Primăria comunei Blăjel  

- dosar cu șină 
  
- Cererea tip care poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Blăjel, sau poate fi solicitată de la 
Compartimentul de Asistență Socială al Primăriei com. Blăjel 
 

             Compartimentul de Asistență Socială a Primăriei comunei Blăjel va actualiza lunar 
această listă. Prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate după acest termen 
amintit, pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a 
se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii. 
             Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea 
familiei care sunt deja în evidențele Direcției de Asistență Socială au obligația să depună doar 
dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind 
necesară depunerea celorlalte documente. 
 Compartimentul de Asistență Socială a Primăriei comunei Blăjel va solicita 
adeverințele școlare pentru familiile beneficiare de VMG și ASF  de la Școala Gimnazială 
Blăjel. Cei care frecventează alte școli vor fi rugați să prezinte dovada înscrierii 
copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021 
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