Acte_necesare_ajutor_social
1). Buletin de identitate(B.I.)/Carte de identitate(C.I.) al titularului si a celorlalti membrii de familie
trecuti de 14 ani (copie si original);
2). Cerificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (copie si original);
3). Cerificate de casatorie, deces daca este cazul (originale si copii);
4). Adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia;
5). Hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului portivit legii, daca este cazul (original si
copie);
6). Sentinta de divort definitiva, hotarare judecatoreasca, actualizata, privind obligatia legala de
intretinere (original si copie);
7). Adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) ptr. persoanele apte de
munca (adica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare)
beneficiare sau nu de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau alocatie de intergrare profesionala;
8). Talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de sprijin;
9). Adeverinta cu salariul brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate
in munca;
10). Talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap;
11). Certificate eliberate de Administratia Financiara a municipiului din care sa rezulte veniturile
realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile
prevazute de lege;
12). Adeverinta de la Biroul Agricol (Primarie, );
13). Adeverinta eliberata de primaria domiciliului (pentru membrii familiei care au domiciliul/resedinta
temporara in alta localitate);
14). Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati.
15). Alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale.
Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu
sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani,
utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.
Este obligatoriu – din 3 în 3 luni să prezentaţi cererea/declaraţia pe propia răspundere tip
- în fiecare lună se prezintă adeverinţă de la AJOFM(somaj)
În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum
15 zile, să comunice în scris primarului modificările interve

