CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
TIMI
DIRECȚIA DE ASISTEN
ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
ȘOARA

,,În slujba oamenilor”

Către,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA
Serviciul Beneficii Sociale
Subsemnatul (a) ...............................................................................................posesor (ă) a B.I / C.I
seria.........nr....................... C.N.P................................................eliberat de ..............................................
.......................................... cu
domiciliul î, str. ...............................................
nr. ........., bl. ........., sc. .........., ap. .........., tel. ...........................,
e-mail.........................................,
....., în calitate de:
-

reprezentant legal / tutore
curator
membru al familiei persoanei cu handicap grav
reprezentant al O.N.G .....................................
al cărui membru este persoana cu hand
handicap grav

PENTRU:
Minorul(a) ..............................................................................posesor al certificatului de încadrare
în grad de handicap nr. ................../ ....................................... valabil………………..................... cu
domiciliul / reşedinţa
şedinţa în ............................................
str. ........................................... ,nr. ..............., bl. .............., sc. ..................,
ap. ...........,
.....
tel................................. ,e-mail.......................
mail.........................................
În baza acordului exprimat în scris de către D.G.A.S.P.C Timiş conform Legii nr. 448/2006,
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin prezenta cerere solicit acordarea:
- indemnizaţiei lunare

Doresc ca acest drep sa-mi
mi fie transmis:
la domiciliu/resedinta prin mandat postal
in cont bancar deschis la ...........................
........................... extras anexat prezentei
casierie

*Sediu administrativ: Str.
tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel:
Tel 0356/416050 Fax: 0356/416049
Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583
ee-mail: dastimisoara@gmail.com
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Anexez la prezenta cerere următoarele acte doveditoare (xerox):

Adresa nr....................din data de ...................................eliberată de D.G.A.S.P.C. Timiş, pivind acordul
pentru opţiunea dreptului mai sus solicitat (original);
Certificat de incadrare în grad de handicap + anexa (original
(
si copie);
Plan de abilitare-reabilitare
reabilitare a copilulului cu dizabilitati(emis de Serviciul Evaluare Complexa a
copilului cu dizabilitati) - original si copie;
copie
Carte de identitate /Certificat de nastere al persoanei cu handi
handicap grav (original si copie);
Carte de identitate /Buletin de identitate al curatorului/tutorelui/membru al familiei persoanei cu
handicap grav, unde este cazul (original si copie);
Adeverinta negatie de la primaria de domiciliu a persoanei cu handicap in cazul in care persoana are
doar resedinta pe raza municipiului Timisoara ;
Altele (dispoziţie de tutelă, curatelă, legitimaţie de membru O.N.G. pentru persoana cu
handicap
grav/reprezentant legal – unde este cazul) original si copie;
Sentinta civila incredintare minor
Extras de cont pe numele reprezentantului legal/curatorului/tutorelui
legal/
– unde este cazul;
Dosar de carton cu sina.

Data ………………….

Semnatura
reprezentantului legal/
curatorului/tutorelui …………………
___________________________________________________________________________

Document/dosar verificat de :
Nume si prenume :
Functia:
Semnatura:
Data

*Sediu administrativ: Str.
tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel:
Tel 0356/416050 Fax: 0356/416049
Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583
ee-mail: dastimisoara@gmail.com

