
PRIMARIA COMUNEI MILEANCA 

 

ANUNT 

 

UAT Mileanca prin Compartimentul de Asistenta Sociala  aduce la cunostinta ca  

persoanele  fara adapost, familiile monoparentale si familiile cu cel putin 2 copii, din 

comuna Mileanca, pot solicita acordarea sprijinului material prevazut de OUG nr. 

63/2022, privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material 

categoriilor de persoane aflate în situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de 

saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, prin depunerea 

de catre reprezentantul familiei a unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere, la 

sediul Primariei Mileanca. 

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 pentru a beneficia de drepturile mai sus amintite sunt: 

 Familiile cu cel putin 2 copii în întretinere (sub 18 ani, aflati la domiciliul parintilor) ale 

caror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei si care nu 

beneficiaza de alocatie de sustinere a familiei sau ajutor social; 

 Familiile monoparentale (indiferent de numarul de copii aflati in intretinere) ale caror 

venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei si care nu 

beneficiaza de alocatie de sustinere a familiei sau ajutor social, 

 Persoanele fara adapost 

Documentele necesare sunt: 

 Cerere si declaratie pe proprie raspundere – tip (se gaseste la sediul primariei) 

 Actele de identitate – copie (C.I. /certificat de nastere) ale tuturor membrilor familiei. 

 Adeverinta de salariu pt luna anterioara 

  cupon de pensie, indemnizatii pt luna anterioara 

   Adeverinta de venit – de la Registrul Agricol 

 Extras de cont bancar pt ultimele 12 luni , pentru beneficiarii de subventie de la APIA, 

pentru teren , animale, cota de lapte 

 Copie a ultimei file din atestatul de producator – pentru cei care vand lapte de vaca 

 Venituri din alte surse 

      Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si 

mese calde, potrivit art. 13 alin. (2) din OUG nr. 63/2022, se face la domiciliul 

beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Nationala „Posta Romana”  
 


