AJUTOR SOCIAL
Acte necesare
1). Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului
şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:
a).certificatele de naştere ale copiilor;
b).livretul de familie;
c).certificatul de căsătorie;
d).hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al
minorului, potrivit legii;
e).actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
f).acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de
învăţământ la cursuri de zi
g).acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria
persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate,
pentru persoanele aflate în întreţinere;
h).după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
Actele prevăzute la lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de
familie.
2).Actele de identitate sunt, după caz, următoarele:
a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate
provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
b) documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere
temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de
rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în
termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
3).Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din
alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei
Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi
nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea
la un program de pregătire profesională ;
Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea
capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
4)Documente privind veniturile si bunurile familiei:
-Adeverinta eliberata de Administraţia financiara
-Certificat de rol fiscal din cadrul Primăriei;
-Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei;
-Talon şomaj;
-Talon pensie / Decizie pensie;
-Talon pensie de urmaş /decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
-În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica
salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
Titularul ajutorului social are OBLIGAŢIA să comunice primarului, în
scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul
membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit
modificarea.
În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului
social mai mari de 10 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se
modifică.

