
ROMÂNIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI REŞIŢA

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ACTE   NECESARE   PENTRU ACORDAREA DE TICHETE  SOCIALE  PENTRU GRĂDINIŢĂ

1. 1 dosar plic
2. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, certificatele de naştere ale ambilor părinţi, inclusiv ale

copiilor şi certificatul de căsătorie (original şi copie);
3. Livretul de familie completat la zi (original şi copie);
4. Sentinţă  judecătorească rămasă definitivă, hotărâre de încredinţare sau plasament familial, dispoziţie de

instituire a tutelei;
5. Hotărâre judecătorească pentru  persoanele care execută o pedeapsă mai mare de 30 de zile, hotărâre

judecătorească prin care soţul soţia este declarat dispărut(ă);
6. Adeverinţă de la  grădiniţă (din care să rezulte că frecventează în mod regulat unitatea de învăţământ

preşcolar);
7. Actele doveditoare din care să rezulte veniturile nete lunare a familiei  în luna precedentă:

  adeverinţă de salariu eliberată de angajator, de organele fiscale  
sau alte autorități competente;
  cupon  de pensie;
  talon de şomaj;
  talon de plată pensie de întreţinere;
  decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor;
  mandat poştal de plată;

            Conform art.2  al Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învă țământul preșcolar a copiilor
proveniți  din familii  defavorizate, cu modificările  și  completările ulterioare, stimulentele educaționale se acordă
copiilor  din  familiile  care  au  stabilit  dreptul  la  alocația  pentru  susținerea  familiei,  acordată  în  baza  Legii
nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei,  republicată, cu modificările  și  completările ulterioare  și
copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului pe perioada
absenței acestuia/acestora, conform art.  104 din Legea nr.277/2004 privind protec țiași  promovarea drepturilor
copilului,  republicată,  cu modificările  și  copmpletările  ulterioare, denumită în continuare persoana desemnată,
dacă  veniturilepe  persoană,  inclusiv  copilulaflat  în  îngrijire,  nu  depășesc  nivelul  maxim  de  venituri  pentru
acordarea alocației pentru susținerea familiei.
              Plafonul de acordare  tichete -557 lei/membru familie.

                          Actele se vor depune la ghişeul Direcței de Asistență Socială, Str. P-ța Republicii nr.44  

PROGRAM:

  LUNI-JOI:08-12, 13-16

VINERI:08-12

TITULARUL TICHETULUI  SOCIAL  ARE  OBLIGAȚIA  SĂ ANUNȚE  ÎN TERMEN DE 15 ZILE, ORICE

MODIFICARE  INTERVENITĂ  ÎN COMPONENȚA  ȘI  VENITURILE FAMILIEI.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la 0355/080242 sau 0771543945  


