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Conform O.U.G. nr. 6312022 privind unele m6suri temporare pentru acordarea de sprijin material

categoriilor de persoane aflate in risc de deprivare material[ qi/sau risc de sdr[cie extremd, suportate parlial

din fonduri externe nerambursabile, precum qi unele mdsuri de distribuire a acestora, familiile cu cel pulin

2 copii in intre(inere ale cdror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu

600 iei, familiile monoparentale ale cdror venituri lunare rcalizate pe membru de familie sunt mai mici sau

egale cu 600 lei (altele dec6t cele beneficiare de alocafia de susfinere) qi persoanele frrd addpost pot

dlpune la prim6ria Municipiului Motru-Serviciul Asistenfd gi Proteclie Sociald Cerere 9i declaralie pe

propria r6spundere pentru a beneficia de sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport

ilectronic cu o valoare de 250 lei care se acordd o data la doud luni.

Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele carcla data acorddrii sprijinului nu au

domiciliul in Romania sau care nu fac dovada cd locuiesc in Rom6nia, potrivit legii, precum 9i persoanele

care executd pedepse privative de libertate ori beneficiazd de servicii sociale in regim rezidenfial, publice

sau private.
iererile Ei declaralia pe propria rdspundere vor fi inso[ite de urm[toarele acte doveditoare:

- acte de identitate ale pdrinlilor hepezentantului legal ( in original 9i copie);

- documente din care'r"ruitd caliiatea de reprezentant legal, in original 9i copie, dupd caz (hotdrdre

judec6toreascd de incredinlare, incuviinlare a adopliei ; dispozifia conducdtorului Direcfiei Generale de

Asisten{d Social6 qi Protecfia Copilului/ hotirdrea instanlei de judecat6 pentru mdsura plasamentului,

hot6r6rea judecdtoreascd de instituire a tutelei/ dispozifia autoritAlii tutelare, potrivit legii ) ;

- certificatele de naEtere ale copiilor ( original Ei copie) ;

- certificat de cdsdtorie pdrinli in original gi copie ( dupd caz) ;

- certificat de deces pdrinte ( unde este cazul) in original qi copie ;

- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator (veniturile

realizatein anul 2022, iferente perioadei cuprinse intre luna ianuarie 2022 qi luna anterioard celei in care se

vapl6ti sprijinul material), de organele fiscal (pentru anul 2021 Si2g7o) sau de alte autoritSli competente,

*urdut" poqtut. de platd, extrase de cont, decizii ori dispozilii de stabilire a drepturilor (dupd caz) etc.-
aga cum sunt ele definite in O.U.G. nr. 63109.05.2022.

Cererile qi declarafiile pe propria rdspundere, insolite de actele doveditoare, vor fi depuse in zilele

lucr6toare, in funclie de indeplinirea condiliilor de acordare, p6nd in data de 29 ale fiecSrei luni.

Pentru rela{ii suplimentare ne pute{i contacta la nr. tel. 0253361186
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