
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI 

  

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel
Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

privind Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate

Începând cu data de 22 Februarie 2021 DASTM 
cadrul POAD 2019-2021,pe strada  Calea Sever Bocu nr. 44 A
Gavril  și nu pe strada Lorena nr. 35 ca până acum.
 

Distribuirea produselor de igienă personală se va face din loca

Program distribuire de LUNI până VINERI între orele 8:00 

 Toți beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original.

Pot beneficia de aceste produselor de igienă personală în prima etapă 

a) Familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispozi

la un venit minim garantat

cu modificările și completările ulterioare;

b) Familiile beneficiare de 

nr.277/2010 privind aloca

Distribuirea produselor se face cu respectarea normelor privind 

precum și a masurilor de protecție si distanțare fizica si socială in vigoare pe perioada pandemiei pentru 

prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS

Constituirea pachetului de produse igenico

Produs 

Periuță de dinți 

Pastă de dinți 

Săpun lichid 

Șampon copii 

Șampon adulți 

Detergent de rufe 

 

P.R. Corina Eva 

 

  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

 
ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

  
 ,,În slujba oamenilor” 

 

 

 
tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 
 

COMUNICAT 
privind Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate 

 
Începând cu data de 22 Februarie 2021 DASTM se distribuie pachetele cu produse de igienă în 

strada  Calea Sever Bocu nr. 44 A la Complexul de servicii Sf. Arh. Mihail 
și nu pe strada Lorena nr. 35 ca până acum. 

Distribuirea produselor de igienă personală se va face din locația situată pe Calea Sever Bocu nr. 44 A

de LUNI până VINERI între orele 8:00 – 16:00 

i beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original.

produselor de igienă personală în prima etapă următoarele categorii:

rsoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul 

venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

și completările ulterioare; 

Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza 

privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

Distribuirea produselor se face cu respectarea normelor privind Securitatea 

și a masurilor de protecție si distanțare fizica si socială in vigoare pe perioada pandemiei pentru 

prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-COV-2 . 

Constituirea pachetului de produse igenico-sanitare va conține următoarele : 

Cantitate 

5 buc. 

300 ml 

500 ml 

800 ml 

500 ml 

2700 gr. 

ȘOARA 

0356/416050 Fax: 0356/416049  

 

distribuie pachetele cu produse de igienă în 
la Complexul de servicii Sf. Arh. Mihail și 

Calea Sever Bocu nr. 44 A. 

i beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original. 

următoarele categorii: 

ție scrisă a primarului, dreptul 

privind venitul minim garantat, 

acordată în baza Legii 

ția pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare; 

Securitatea și Sănătate în Muncă 

și a masurilor de protecție si distanțare fizica si socială in vigoare pe perioada pandemiei pentru 


