Programului social “Alimente” 2018 pentru clujenii cu venituri reduse

Prin Hotărârea nr. 515/2018 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat acordarea
de tichete sociale în valoare de 100 lei/an, în cadrul Programului social „Alimente”, pentru
următoarele categorii de persoane vulnerabile cu domiciliul/reședința în municipiului Cluj-Napoca:
a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;
b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați
politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt
de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete
lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;
e) victimele traficului de persoane;
f) victimele violenței domestice.
În perioada 3–21 decembrie 2018 se pot ridica tichetele sociale acordate în cadrul Programului
social “Alimente”
Toţi beneficiarii programului vor fi informaţi și prin invitaţii scrise, trimise prin poştă, să se
prezinte la unul dintre centrele de distribuţie arondate pentru a ridica tichetele sociale. Este necesar
ca aceştia să se prezinte cu buletinul/cartea de identitate, în original.
Tichetele sociale sunt în valoare de 100 lei. Titularul tichetelor sociale va primi un carnet cu 10
tichete sociale, fiecare tichet având valoarea de 10 lei.
În situația în care titularul nu se poate prezenta, persoana împuternicită va avea asupra sa și
buletinul/ cartea de identitate (în original) a titularului tichetelor sociale.
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Adresele locurilor de unde vor fi livrate
tichetele sociale
Clubul pensionarilor Mănăştur,
str. Arinilor nr 11
Clubul pensionarilor Mărăşti,
str. Aurel Vlaicu nr. 3A
Clubul pensionarilor Horea,
str. Horea nr.108
Clubul pensionarilor Grigorescu,
str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 132
Clubul pensionarilor Zorilor,
str. Louis Pasteur nr. 77
Clubul pensionarilor Someşeni,
str. Traian Vuia nr. 41
Sediul Direcției de Asistență Socială și
Medicală, str. Venus FN (intrarea de pe
aleea dintre nr. 20 și nr. 22 (ghișeul nr. 5,
orar zilnic 8,30-14,30) pentru locuitorii
cartierului Gheorgheni.

Orar

Luni, Marţi, Miercuri,
între orele 08,30 -15,30

Joi, între orele 08,30 – 16,30

Vineri, între orele 08,30 – 14,00

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0372-798794.
Persoanele eligibile, care nu au depus cereri pentru acordarea tichetelor sociale, le pot
depune până la data de 07 decembrie 2018. Cererile depuse după această dată vor fi respinse.

