ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ACTELE NECESARE
Pot fi obținute la sediul Primăriei sau/și se pot descarca pe adresa :
http://timis.mmanpis.ro/formulare-tip/
PENTRU URMATOARELE PRESTATII
ALOCATII DE STAT PENTRU COPII
-Cerere complectata si semnata de reprezentantul legal al copilului
-Copii certificate nastere copii
-Copii acte de identitate(buletine) ale ambiilor parinti
-Extras cont pentru persoanele care doresc ca alocatia sa fie pe cont
-Adeverinta salar pentru persoanele care lucreaza

ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
-Cerere plus declaratie semnata de catre reprezentantul legal al copilului
-Copii certificate nastere copii
-Copii acte identitate (buletine) ale ambiilor parinti
-Copie certificat casatorie
-Copie certificat sau Sentinta de divort daca este cazul
-Adeverinte salar pentru cei care lucreaza cu veniturile realizate(brut,net si
daca beneficiaza de bonuri de masa
-Adverinte finante pentru cei care nu realizeaza venituri
INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL - UN AN, DOI ANI, TREI ANI
SAU STIMULENT LUNAR
- Cerere tip
-Copii acte de indentitate ale parintiilor
-Copie certificate nastere copil
-Copie certificat casatorie
-Copie certificate sau Sentinta divort daca este cazul
-Cerere aprobata de conducerea unitatii in vederea intrarii in conceediu
pentru cresterea copilului

-Dovada eliberata de catre angajator sau organelle competente privind
veniturile realizate de catre acesta
-Dispozitia de suspendare a contractului individual de munca pentru
perioada de 1,2 sau trei ani.

VENITUL MINIM GARANTAT
-Cerere plus declaratie pe propria raspundere
-Acte identitate (buletine)a ambiilor parinti
-Copii certificate nastere copii
-Copie certificat casatorie
-Adeverinta de la Oficiul fortei de munca din care sa reiasa ca solicitantul
nu a refuzat un loc de munca sau un program de formare profesionala
-Adeverinta medic familie din care sa reiasa capacitatea sau incapacitatea de
munca a beneficiarului
-Adeverinta finante pentru sot si sotie ca nu realizeaza venituri.

PERSOANE HANDICAP ADULTI
-Anexa 4

PERSOANE HANDICAP COPII
-Ancheta sociala plus Fatorii de mediu
-Fisa de evaluare psihologica a copilului cu dizabilitati
-Fisa medicala sintetica
-Fisa psihopedagogica

