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DISPOZIŢIE 

Referitor la: organizare puncte de primire cereri pentru acordare tichete sociale 

Având in vedere: 
- referatul Direcţiei de Asistenta Socială Slatina inregistrat sub nr. 937/31.01.2023, referitor la 

organizare puncte de primire cereri pentru acordare tichete sociale; 
- art. 5 alin. (2) din Normele locale de acordare a ajutorului de urgenţă aprobate prin HCL nr. 

85/2016 cu modificările si completările ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. c), coroborat cu art. 196 alin. (1) 
lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA 
DISPUNE: 

Art.l. Se stabilesc punctele de primire cereri pentru acordare tichete sociale cu ocazia 
Sărbătorii Pastelui — Invierea Domnului 2023, astfel: 
a) Direcţia de Asistenţă Socială Slatina — 3 puncte de primire: 

1. sediu central — str. Fraţii Buzeşti, nr. 6; 
2. Clubul Pensionarilor — str. Victoriei; 
3. Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială — str. Nicolae Bălcescu, nr. 22. 

b) Primăria municipiului Slatina — 2 puncte de primire: 
1. sediu central — str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1; 
2. Direcţia Generala Economică — str. Toamnei, nr. 6; 

c) Direcţia Administrare Patrimoniu, un punct de primire — str. Unirii, nr. 2B; 
d) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate in situaţii 

de nevoie Slatina" al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului — Olt — un 
punct de primire — str. Centura Basarabilor 

e) Compania de Apă Olt — 1 punct de primire: 
1. Casieria sediu central — str. Artileriei, nr. 2; 

f) SC Loctrans SA — 1 punct de primire - casierie A I Cuza. 

Art.2. (1) Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sfintei 
Sărbători de Paste - 2023 este cuprinsă Intre 06 — 28 februarie 2023. 

(2) Cererile, insoţite de documentele aferente, primite la punctele de lucru precizate la art. 1 
vor fi inregistrate de persoanele desemnate de conducătorii structurilor in care se organizează 

punctul de primire cereri, în registre speciale de evidenţă puse la dispoziţie de Direcţia de Asistenţă 

Socială Slatina. 
(3) Cererile care sunt primite la punctele precizate la art.1 lit. b — f vor fi preluate, pe bază de 

proces verbal de predare primire, de persoana desemnată de către directorul executiv al Direcţiei de 
Asistenţă Socială Slatina in cel mult 2 zile lucrătoare după primire si inregistrare in registrul special 
de evidenta de la punctul de primire. 



Art.3. Cererile de acordare tichete sociale (model aprobat prin dispoziţia primarului nr. 
239/21.01.2022) vor fi puse gratuit la dispoziţia cefăţenilor de către Direcţia de Asistenţă Socială 

Slatina prin punctele de primire stabilite la art. 1. 

Art.4. Direcţia de Asistenţă Socială Slatina coordonează activitatea de primire cereri pentru 
acordarea tichetelor sociale şi ia măsuri de comunicare şi executare a prevederilor prezentei 
dispoziţii. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt. 
- Direcţia de Asistenţă Socială Slatina. 
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