ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI SOCIAL, CONFORM
LEGII NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,
CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei ( cărţi/buletine de identitate,
certificate de nastere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original si
copii xerox;
Sentinţă judecătorească de divorţ rămasă definitivă, hotărâre de încredinţare sau
plasament familial, hotărâre de stabilire domiciliu minori, dispoziţie de instituire a
tutelei sau curatelei;
Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna precedentă:
- adeverinţă de salariu eliberată de angajator cu venitul net;
- cupon de pensie;
- talon de somaj;
- talon de plată pensie întreţinere;
- cupon de plată ajutor pentru persoanele cu handicap.
Adeverinţă eliberată de A.J.O.F.M din care să rezulte că sunt în căutarea unui loc
de muncă, pentru persoanele apte de muncă -lunar
Certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de Comisia de
expertiză a capacităţii de muncă, pentru persoanele cu afecţiuni medicale;
Certificat de handicap pentru persoanele cu grad de handicap stabilit potrivit Legii
nr. 448/2006, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară a Finanţelor Publice , din care să
rezulte veniturile impozabile (din trei în trei luni);
Adeverinţă eliberată de Serviciul Public „ Direcţia de Taxe si Impozite ” Resiţa cu
privire la bunurile mobile si imobile aflate în proprietate ( din trei în trei luni);
Adeverinţe de elev ( din care să rezulte că frecventează scoala si dacă are
bursă, cuantumul si felul acesteia), din trei în trei luni;
Declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei si veniturile
realizate de membrii acesteia (din trei în trei luni).
Dosar incopciat
Notă
Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare
cu privire la domiciliu, venituri si la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de
la data la care a intervenit modificarea.
După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a
depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii in a cărei rază teritorială îsi are domiciliul
sau resedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei si veniturile
realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă
cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai
mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie
infracţiune si se pedepseste potrivit dispoziţiilor Codului penal."

