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1. Cererea si declarația pe proprie răspundere pentru solicitarea tichetului social 
electronic pentru alimente/masă caldă. 
2. Buletine/cărți de identitate ale membrilor de familie (originale și xerocopii). 
3. Certificate de naștere ale membrilor de familie ( originale și xerocopii). 
4. Certificat de căsătorie ( original și xerocopii). 
5. Certificat de deces ( original și xerocopii). 
6. Certificat de încadrare în grad de handicap ( original și xerocopii ). 
7. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să 
ateste că aceștia frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii. 
8. Acte doveditorare de venituri din luna anterioara depunerii cererii ( pensii, salarii, 
etc.). 
9. Adeverință eliberată de Administrația Finanțelor Publice, în care să se menționeze 
veniturile realizate de membrii majori ai familiei ( pentru anul în curs și anul anterior ). 
10. Informare eliberată de Serviciu impozite si taxe din cadrul primariei Sebis , în care 
să se menționeze bunurile mobile și imobile aflate în proprietate. 
11. Adeverință eliberată de Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sebis, 
cu privire la terenul agricol aflat în proprietate. 
12. Hotărâre de încredințare a minorului și plata unei pensii de întreținere, în cazul 
soțiilor despărțiți în fapt. 
13. Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii. 
14. Hotărâre judecătorească de încuvințare a adopției, potrivit legii. 
15. Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru Protecția 
Copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii. 
16. Decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în 
regim de urgență, potrivit legii. 
17. Hotărârea judecătorească de divorț, încredințarea minorului și plata unei pensii de 
întreținere pentru minorii încredințați. 
18. Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității 
tutelare, potrivit legii. 
19. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore 
lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, pentru situația prevăzută la 
art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant 
legal prin decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească. 
20. Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată 
dispărut/dispărută. 
21. Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o 
perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu 
participă la întreținerea copiilor. 
22. Adeverință eliberată de primăria de domiciliu, care să certifice faptul că familia nu se 
află în evidențe cu dosar pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei. 
23. După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei. 
24. Dosar cu șină. 


