
                          AJUTORUL SOCIAL – LEGEA 416/2001  

       Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini 

sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul unității administrative teritoriale 

Coșna,  precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie. 

 Beneficiari 

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al 

venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor 

social. 

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim 

garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure. 

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la 

indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI . 

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:  

Persoana singura = 142 lei  

Familia formata din 2 persoane = 255 lei   

Familia formata din 3 persoane = 357 lei  

Familia formata din 4 persoane = 442 lei  

Familia formata din 5 persoane = 527 lei  

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se 

mareste cu  0.073 x ISR = 37 lei.  

Acte necesare 

Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social; 

      Acte doveditoare privind componenţa familiei: 

C.I. - carte de identitate 

     Certificate de naştere ale copiilor; 

     Certificat de căsătorie; 

     Certificat deces; 

     Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament 

familial al minorului,  

• Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; 
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• Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de 

învăţământ la cursuri de zi; 

• Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap 

accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în 

întreţinere ; 

• Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de 

stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei; 

• 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 ; 

• Adeverinţa de la Registrul Agricol; 

 

• Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul); 

• Talon şomaj; 

• Talon alocaţie de stat pentru copil; 

• Adeverinţa de elev ; 

• Talon pensie; 

• Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea 

capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate); 

• 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; 

• În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, 

adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară. 
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Condiţii de acordare: 

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare 

privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la primaria de 

domiciliu ori reședință a persoanei singure/familiei. 

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua 

ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul 

desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă. 

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu 

realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii: 

• să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes 

local. 

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin 

dispoziţia scrisă a primarului. 

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul 

social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni. 

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile 

cuprinse în lista bunurilor, prevăzută în lege,  nu beneficiază de ajutor social. 

 


