Sectorul financiar și social
Unitatea organizatorică servicii sociale, tineret, educație și muzee
Nr. de înreg. 75695 din 07/10/2021
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR FINANCIARE DESTINATE
ACOPERIRII CHELTUIELILOR AFERENTE SERVICIULUI DE CANTINĂ ȘCOLARĂ ÎN
URMA DIFICULTĂȚILOR DE PLATĂ LEGATE DE COVID-19
DIRECTORUL
Având în vedere decizia consiliului municipal nr. 299 din 05/10/2021 privind „Acordarea ajutoarelor
financiare destinate acoperirii cheltuielilor aferente serviciului de cantină școlară în urma dificultăților de
plată legate de covid-19, aprobarea criteriilor de atribuire, anunț public și formular de cerere”.

INFORMEAZĂ
Că se poate depune cerere de acordare a unui ajutor financiar destinat acoperirii cheltuielilor aferente
serviciului de cantină școlară în urma dificultăților de plată legate de covid-19.
CEREREA va trebui depusă folosind numai procedura online accesibilă prin linkul de pe website-ul
primăriei www.comune.jesolo.ve.it, pe pagina principală și/sau în zona tematică „Școli și creșe”, în „Ghișeul
Familiei” și „Social și sănătate” - „https://cittadino-jesolo.welfaregov.it/clesius/isee/#/accesso”.
CONDIȚII DE ACCES
Pot primi ajutorul solicitanții care, la data depunerii cererii, îndeplinesc următoarele condiții:
a) cetățenie italiană, a unei țări UE sau, în cazul cetățenilor din afara UE, dețin un permis de ședere
obișnuit sau dețin o confirmare de prezentare a cererii de reînnoire în cazul unui act expirat.
b) solicitantul și minorul trebuie să aibă amândoi domiciliul în localitatea Jesolo și să aparțină aceleiași
familii înregistrate (prin familie înregistrată se înțelege familia înregistrată la Serviciul de evidență a
persoanelor al primăriei Jesolo).
c) în perioada dintre 01/03/2020 și până la data depunerii cererii, din cauza situației de urgență datorată
COVID - 19 s-au aflat într-o situație de dificultate financiară și socială dovedită de cel puțin una
dintre următoarele condiții:
 PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ/CONCEDIERE;
 MODIFICĂRI CONTRACTUALE CU REDUCEREA PROGRAMULUI DE MUNCĂ;
 LIPSA ȘI/SAU ÎNTÂRZIEREA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ
SEZONIERĂ;
 CONTRACT CARE NU A FOST REÎNNOIT;
 ȘOMAJ TEHNIC;
 FAMILIA ÎNREGISTRATĂ ÎN CARE UN MEMBRU A MURIT DATORITĂ COVID-19,
CAUZÂND SCĂDEREA VENITURILOR.
d) Deținerea unei adeverințe Isee [indicatorul situației economice echivalente] MINORI în curs de
valabilitate, fără omisiuni/discrepanțe, având o valoare egală sau mai mică de 20.000,00 € pentru
familia din care face parte minorul care a beneficiat de cantina școlară în anii școlari 2019/2020 2020/2021 și pentru care este datorată o anumită sumă;
e) familia înregistrată trebuie să dispună de bunuri mobile în valoare egală sau mai mică de 7.500,00 €
în luna anterioară datei de depunere a cererii. Prin bunuri mobile se înțeleg depozite și conturi
curente, titluri de stat și echivalente, obligațiuni, certificate de depozit și credit, instrumente
financiare purtătoare de dobânzi și similare, alte bunuri mobile (lista având doar valoare
exemplificativă, nu exhaustivă).

f) suma datorată de părintele solicitant pentru serviciul de cantină școlară din localitatea Jesolo, pentru
fiecare copil, în anii școlari 2019/2020-2020/2021, este de cel puțin 50,00 €.
CRITERII DE EXCLUDERE
Sunt excluse persoanele care:
 nu îndeplinesc condițiile de acces;
 cererea a fost depusă de mai mult de un membru al aceleiași familii înregistrate (fiecare familie poate
depune o singură cerere pentru minor);
 suma datorată pentru fiecare minor este egală sau mai mică de 50,00 €.
Serviciile sociale vor efectua o verificare formală a cererii după primirea acesteia. Vor fi verificate: actul de
identitate, domiciliul în localitatea Jesolo, permisul de ședere, existența cererilor depuse de mai mulți
membri ai aceleiași familii înregistrate. Dacă sunt întâlnite anomalii, cererea va fi respinsă și părintelui îi va
fi transmisă o comunicare.
METODA DE CALCUL A VALORII AJUTORULUI FINANCIAR
Ajutoarele financiare vor fi acordate o singură dată.
Această Administrație Municipală va comunica fiecărei familii care beneficiază de acest drept valoarea
ajutorului financiar destinat acoperirii cheltuielilor aferente cantinei școlare în anii școlari 2019/2020 2020/2021, care va fi acordat prin încasare directă în fondurile municipale prin serviciul trezorerie.
Sumele vor fi acordate până la terminarea fondurilor.
VERIFICĂRI ȘI REVOCAREA AJUTORULUI ACORDAT
În temeiul art. 71 din Decretul Președintelui Republicii nr. 445/2000, cu modificările și completările
ulterioare și prin prisma „Liniilor directoare ale autorităților municipale pentru verificarea declarațiilor pe
proprie răspundere, pentru obținerea din oficiu a datelor și pentru eliberarea certificatelor”, aprobate prin
Decizia Consiliului Municipal nr. 50 din 05/03/2013, Primăria Jesolo va verifica cererile depuse prin sondaj
sau în toate cazurile în care apar nelămuriri justificate. Verificările se vor referi la veridicitatea declarațiilor
pe proprie răspundere depuse pentru participarea la acest anunț public și, în cazul în care, în urma
verificărilor menționate anterior, se va demonstra lipsa de veridicitate a declarațiilor, solicitantul va pierde
orice beneficii acordate pe baza declarației neadevărate, în conformitate cu art. 75 din Decretul Președintelui
Republicii nr. 445/2000. Primăria va recupera silit suma plătită solicitantului și va sesiza Autoritatea
competentă. Se reamintește că declarațiile pe proprie răspundere neadevărate constituie o infracțiune care se
pedepsește în temeiul Codului penal și al legilor speciale în domeniu (art. 76 din Decretul Președintelui
Republicii nr. 445/2000).
Pe parcursul verificărilor Primăria poate recurge la Memorandumuri specifice de înțelegere cu alte
organisme instituționale, cum ar fi Garda Financiară.

TERMENE PENTRU DEPUNEREA CERERII
Cererile
vor
trebui
depuse
numai
prin
internet,
la
adresa
„https://cittadinojesolo.welfaregov.it/clesius/isee/#/accesso”, începând cu data de 20/10/2021 și până la ora 23.59 a zilei de
10/12/2021.
Responsabil procedură: Stefania Rossignoli.
PENTRU INFORMAȚII contactați biroul servicii sociale din Jesolo la numărul 0421359179 0421359188, de luni până vineri între orele 9.00 și 13.00 și marți și joi între orele 15.00 și 17.30 sau la
adresa de e-mail supporto.misura.mensa@comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, 07/10/2021

Director sector financiar și social,
dl. Massimo Ambrosin

Document electronic semnat cu semnătură electronică în temeiul și ca efect al art. 20 și 21 din Hotărârea
Guvernului italian nr. 82 din 7/03/2005, cu modificările ulterioare; înlocuiește documentul pe hârtie și
semnătura de mână

