ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI SPINENI
Str. Principala Alunisu, nr. 85, telefon /fax 0249/469609 e-mail primaria_spineni@yahoo.com

INFORMARE
Dragi cetățeni,
Având în vedere hotărârile Comitetului Național pentru Situațiile Speciale de Urgență, precum
și instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul numărul 195/2020, prin prisma
intrării în vigoare a OUG nr.30 / 21.03.2020 vă aducem la cunoștință adoptarea unor noi demersuri.
Cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială
acordate din bugetul de stat prin Bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale care pot fi depuse
în format letric sau prin poșta electronica la Primaria comunei Spineni sunt:
• Ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
• Alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru
susținerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare;
• Alocația de stat pentru copii acordată în baza legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
• Dreptul acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011 cu
modificările și completările ulterioare;
În cazuri excepționale, Primaria Comunei Spineni are dreptul de a solicita persoanelor care au
depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronica primaria_spineni@yahoo.com, sau
prezentarea la sediul instituției.
Prin cazuri excepționale se înțeleg următoarele situații:
1. Determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din
bazele de date ale instituției menite verificării îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare
a drepturilor;
2. Informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau în baza acestora nu se poate
determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
În contextul întâmpinării unor astfel de situații excepționale, termenul prevăzut de lege pentru
soluționarea cererilor se prelungește cu 15 zile lucrătoare pentru solicitarea documentelor
doveditoare, precum și pentru verificarea conformității documentelor transmise.
De asemenea, pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României menționăm
următoarele aspecte cu privire la modificarea criteriilor de eligibilitate:
• Beneficiarii de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de
către copii sau tineri, se acordă fără întrerupere;
• Acordarea stimulentelor educaționale prevăzute de legea nr. 248/2015 priind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor prevenind din familiile defavorizate, cu modificările
ulterioare, nu este condiționată de frecvența regulate la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare
ale stimulentului educational. (tichete sociale pentru grădiniță)
Orice informație suplimentară poate fi obținută la numărul de telefon –
0744429413 Radulescu Liviu Traian
Vă mulțumim pentru faptul că alegeți să vă informați din surse oficiale și vă asigurăm că vom
furniza toate informațiile necesare, în timp util cetățenilor comunei noastre!

