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ANUNȚ

Primăria Comunei Florești anunță că începând din data de
27.05.2021, va începe preluarea cererilor pentru acordarea unui " Pachet -Trusou
pentru nou - născuți “ sub formă de voucher/bonuri valorice în cuantum de 500
RON  pentru  persoanele care au în grijă un copil nou-născut.

ORARUL DE DEPUNERE A CERERILOR :
LUNI, MARTI, MIERCURI : 09.00 - 14.00

JOI: 14.00 – 17.30
VINERI: nu este  program cu publicul

Beneficiarii voucherului/bonului valoric sunt părinții/părintele copilului/copiilor
născut/născuți vii cu domiciliul, de cel puțin 1 an înainte de nașterea copilului, pe raza administrativ
teritorială a comunei Florești.

Cererea privind acordarea “ Pachetului -Trusou pentru nou - născuți “ sub formă de
voucher/bonuri valorice pentru nou-născut se va depune, pentru fiecare nou-născut la Serviciul de
Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi, Compartimentul Asistență Socială, împreună
cu toate documentele necesare, în termen de  60 de zile  calendaristice  de  la data nașterii copilului .

Acte  necesare:

● Cerere  tipizată.
● Actul de identitate al solicitantului (părintelui) (copie și originalul pentru verificarea

conformității);
● Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și originalul pentru verificarea

conformității);
● Certificatul   de   naștere   al   copilului;
● Certificat fiscal de la Serviciul Taxe şi Impozite care să ateste că familia nu are datorii la

bugetul local;
● Altele, după caz.
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Solicitanții vor depune documentele care atestă eligibilitatea la Serviciul de Asistență Socială,
Medicină Școlară și Probleme Romi, Compartimentul de Asistenţă Socială al Primăriei comunei
Florești.

Reprezentanții Compartimentului Asistenţă Socială vor înregistra doar cererile care sunt
însoțite de  toate documentele justificative, vor verifica   integritatea  și  valabilitatea  informațiilor.

Condiții   de   acordare:
Pentru a beneficia de tichete valorice pentru trusou nou-născut trebuie să fie
îndeplinite  cumulative  următoarele   condiții:

● bonurile/tichetele valorice pentru nou născut se acordă o singură dată pentru fiecare
nou-născut, pe bază de cerere și documente justificative;

● cel puțin unul dintre părinți/părintele/reprezentantul legal să aibă domiciliul stabil pe
raza comunei Florești, de cel puțin 1 an înainte de nașterea copilului;

● naşterea   s-a   înregistrat  într-o  maternitate din  România;
● să fi depus cerere pentru acordarea voucherelor/bonurilor valorice pentru

trusou în termen de  maxim  60 de zile  calendaristice de la data nașterii copilului;
● dosarul   cu   actele   doveditoare  este  acceptat numai dacă este complet;
● la depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și

certificatul de naștere al copilului, ambele în original, iar copiile documentelor
justificative vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către reprezentanții
Compartimentului Asistenţă Socială;

● termenul   de   depunere   a   dosarului  este de 60 de zile de la data nașterii copilului.

Nu   beneficiază   de   prevederile   prezentei  proceduri, persoanele  care:

- nu   se  încadrează în condițiile de eligibilitate stabilite;
- au depus un dosar incomplet sau actele care însoțesc cererea nu sunt valabile (sunt expirate,

nu conțin semnătură sau ștampila etc.);
- voucherul/bonul valoric nu se acordă beneficiarilor care au datorii către bugetul local.
- nu au respectat termenul de depunere a cererii.

V. Voucher/bonul valoric pentru nou-născuți se va acorda în termen de 60 de zile
de la depunerea cererii în baza dispoziţiei primarului comunei Florești, și se va ridica de la Serviciul
de Asistență Socială, Medicină Școlară și Probleme Romi, Compartimentul de Asistenţă Socială al
Primăriei comunei Florești.
• Tichetele vor putea fi folosite numai pentru cumpărarea /achiziționarea de:
• - alimente   și  produse/aparatură destinate administrării alimentației  copilului;
• - scutece, lenjerie și  îmbrăcăminte destinată copilului;
• - produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului;
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