
ACTE NECESARE VENIT MINIM GARANTAT (AJUTOR SOCIAL) 

Dosar plic; 

CERERE și  declarație pe propria răspundere; 

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI (original și copie) 

-   copii BI/CI ale solicitantului și membrilor de familie; 

-   copii certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani; 

-   copie certificat de căsătorie; 

-   hotărâre judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției / sau de încuviințare a adopției; 

-   copie sentință divorț; 

-   hotărâre judecătorească / sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului; 

-   decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului / sau hotărârea 

judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență; 

-    hotărâre judecătorească de instituire a tutelei / curatelei sau dispoziția autorității tutelare; 

-    livret de familie; 

-    actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsită de capacitate deplină 

de exercițiu al drepturilor civile; 

-    hotărâre judecătorească prin care soțul / soția este declarat dispărut/dispărută; 

-    hotărâre judecătorească prin care soțul / soția este arestat /arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 

de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; 

-    alte acte doveditoare privind componența familiei; 

DECLARAȚIE  NOTARIALĂ - să scrie dacă familia mai locuiește cu alte persoane sau familii dacă se 

gospădăresc împreună (sau nu) cu acestea, veniturile avute, adresa de domiciliu și unde stă fără forme legale, 

dacă este căsătorit, dacă stă în concubinaj, în situația când sunt despărțiți dacă tatăl contribuie la creșterea 

copiilor. 

ACTE PRIVIND VENITURILE 

- *adeverință  eliberată de Administrația Financiară privind veniturile realizate din activităti independente; 

venituri din cedarea folosinței bunurilor; venituri din investiții; venituri din activități agricole; venituri din 

premii și jocuri de noroc; venituri din transferuri de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal și 

dezmembrămintelor acestuia; venituri din alte surse; 

-  adeverință eliberată de angajator pentru veniturile realizate din (salariu net ) și alte drepturi salariale ( bonuri 

de masă, prime, etc.); 

-  cupoane pentru indemnizația de șomaj sau venit lunar de  completare; 

-  cupon / decizie de pensie (pensie de orice natura) 

-  cupon / decizie pentru  indemnizația de handicap, indemnizație incapacitate de muncă; 

-  adeverință eliberată de angajator pentru indemnizația de maternitate; 

-  cupon /extras de cont /decizie pentru indemnizație /stimulent creștere copil; 

-  cupon /extras de cont alocație de stat; 

-  adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să reiasă dacă elevii primesc burse școlare și tipul 

burselor,nr.absențe nemotivate in semestrul anterior, media la purtare, daca repeta anul scolar;  

-  alte acte doveditoare privind veniturile realizate; 

-  adev.medic familie 

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND BUNURILE 

- *adeverință registrul agricol cu suprafața terenurilor, categoriile de animale, păsări si numărul lor; 

- *adeverinte de la serviciul taxe și impozite privind bunurile imobile ( clădiri, spații locative, terenuri),  

bunurile mobile ( mijloace de transport, utilaje agricole, etc. ); 

-   adeverință de la asociația de proprietari cu numarul de persoane înscrise la cheltuieli comune; 

-* adeverință REVISAL de la ITM 

Persoanele apte de muncă vor depune adeverință medicală cu specificația clinic sănătos  pentru 

eliberarea carnetului de șomer neindemnizat, iar pentru persoanele cu afecțiuni, vor depune adeverințe 

medicale prin care să arate ce afecțiune este; 

Titularul ajuorului social are obligația de a  comunica în maxim 15 zile orice modificare care intervine 

în dosarul de ajutor social;  

*Actele marcate se solicită de către instituția noastră 


