
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL DIN 
CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

SĂCELE, JUDEȚUL BRAȘOV 
CANTINA ESTE DESCHISĂ DE 

LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE 
ORELE  

800 - 1600 

Oferă 2 mese calde persoanelor defavorizate 
sau persoanelor cu handicap  

Gratuit sau contra cost în funcție  
de venitul minim garantat 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 
 

 SEDIUL CANTINEI SOCIALE 
 SITE-UL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SĂCELE, LA SECȚIUNEA 

CANTINA SOCIALĂ 

UNDE NE GĂSIȚI: 

 

Serviciile sociale de masă la cantina socială se 

prestează gratuit persoanelor care nu au venituri 

sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului 

minim garantat pentru o persoană singură, luat în 

calcul la stabilirea ajutorului social în limita a 5 cinci 

porții conform HCL 68/2007. 

 

COSTUL UNEI MESE ZILNICE ESTE 

12 LEI/ZI/PERSOANĂ. 

 



 

 

 

CUM SE ACORDĂ SERVICIILE NOASTRE 
 

Serviciile noastre se acordă conform legii 208/1997, privind 
cantinele sociale. 

Aprobarea serviciului social se face ca urmare a îndeplinirii 
următoarelor criterii de eligibilitate: 

 
1. Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor 

familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană  în întreţinere 

este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat 

în calcul la stabilirea ajutorului  social; 

2. Tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de 

învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la 

terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, 

respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare 

cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevazută la 

lit.” A”; 

3. Persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte 

ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror  venit este 

de până la nivelul venitului net lunar pentru o   persoană singură, 

luat în calcul la stabilirea ajutorului social şi care provin din familii 

dezorganizate; 

4. Pensionarii; 

5. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate 

într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social,  nu au 

susţinători legali, sunt lipsite de venituri; 

6. Invalizii şi bolnavii cronici; 

7. Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe  o 

perioadă de cel mult 90 de zile pe an. 

 

ACTELE NECESARE 
 
1. cererea solicitantului, 
2. copie a certificatului de naştere pentru toţi membrii, 
3. copie a certificatului de căsătorie, unde este cazul, 
4. copie a certificatului de deces, unde este cazul, 
5. copie a buletinului sau a cărţii de identitate,unde este cazul, 
6. copie a deciziei de divorţ, unde este cazul, 
7. sentinţa judecătoreasca pentru pensia de întreţinere, unde este cazul, 
8. adeverinţă de la şcoală pentru elevii la cursurile de zi, în care să se 

specifice dacă au bursă, unde este cazul, 
9. adeverinţă prin care să ateste că nu realizează venituri, unde este cazul, 
10. adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net, unde este cazul, 
11. certificat de încadrare în grad de handicap, unde este cazul, 
12. adeverinţă de la medic că nu suferă de boli contagioase pentru a putea 

frecventa colectivitatea, 
13. cupon de pensie, unde este cazul, 
14. ancheta socială întocmită de asistentul social, 
15. declaraţie pe propria răspundere că nu deţin teren în proprietate. 

NU SE IAU ÎN CALCUL 
 
 Alocaţia pentru susţinerea familiei  

 Alocația de stat 

 Bugetul personal complementar  

 Bursele de studii şi bursele sociale 

 Sprijinul financiar  

 

 
BENEFICIAZĂ DE SERVICIILE CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL 

 Gratuit: -Persoanele care realizează venituri ce se situează sub nivelul venitului 
net lunar 

 Cu plată: -Persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și care realizează 
venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană 
singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, cu plata unei contribuţii de 
30% din venitul pe persoana, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe 
aceeaşi perioada. 


