ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL
1. Dosar cu şină
2. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere(Anexa 1 la Normele metodologice)
Copie acte stare civila:
 acte de identitate persoane majore (certificate de nastere, carti de identitate,
buletine);
 copii certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 copii acte de identitate pentru copii peste 14 ani (certificate de nastere, carti de
identitate);
 copie certificat de căsătorie;
 dacă un soţ este decedat se va prezenta copie certificat deces;
 dacă soţii sunt divorţaţi se va prezenta copie hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă;
 pentru persoanele necăsătorite declaraţie tip;
 în cazul copiilor adoptaţi se va prezenta hotărîre judecătorească definitivă de
încuviinţare a adopţiei;
 în cazul copiilor aflaţi în plasament, hotărâre judecătorească de plasament sau a
Comisiei pentru Protecţia Copilului;
In cazul elevilor se va prezenta adeverinta de elev, iar in cazul studenţilor se va
prezenta adeverinţă de student.
Acte doveditoare privind veniturile realizate si bunurile aflate in proprietatea
familiei/persoanei singure (pentru toţi membrii majori ai familiei):









adeverinţă de venit eliberata de Administraţia Finantelor Publice;
pentru cei care realizează venituri ocazionale vor prezenta declaraţie tip pe propria;
raspundere cu venitul realizat în luna luna anterioara depunerii cererii;
certificat fiscal privind taxele si impozitele locale se obtine de la Primărie pentru toţi
membrii majori;
adeverinţă pămant pentru toţi membrii majori;
cupon indemnizaţie handicap din luna anterioara depunerii cererii;
cupon alocatie de stat din luna anterioara depunerii cererii;
declaratie autentificata la notariat din care sa rezulte ca familia sau persoana singura
nu realizeaza alte venituri decat cele mentionate in declaratia de venit si acestea sunt
veniturile reale.

3. Copie certificat înmatriculate autoturism.

4. Adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane care locuiesc efectiv la
adresa respectiva pentru solicitantii de ajutor social care locuiesc la bloc.
5. Adeverinta eliberata de agentia locala pentru ocuparea fortei de munca, din care sa rezulte că
sunt in evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in
munca, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii (pentru
persoanele apte de munca).
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii, una dintre
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta
lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a
muncii.
Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz,
pierderea totală ori parţială a capacităţii de muncă sunt următoarele:
a.

decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
b. certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru
persoanele cu handicap;
c. certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al
asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public
de pensii.

