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ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

ACTE ŞI DOCUMENTE NECESARE 
 

 

AJUTOR SOCIAL 

 

1. Cerere (descarca cerere); 

2. Declaratie privind luarea la cunostinta (descarca declaratie); 

3. Certificat de nastere pentru toti membrii familiei (original si copie); 

4. Acte de identitate pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani (original si copie); 

5. Certificat de casatorie parinti (original si copie); 

6. Declaratie de impunere privind venitul agricol (numai pentru persoanele nascute in alta localitate); 

7. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (pentru toti membrii familiei peste 18 ani); 

8. Declaratie notariala – din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri; 

9. Dovada privind spatiul locativ din care sa rezulte situatia juridica a imobilului (de stat, proprietate, chirie); 

10. Adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte numarul si numele persoanelor trecute la 

intretinere; 

11. Sentinta de incredintare minori si stabilirea pensiei alimentare (copie+original ) – actualizata; 

12. Dispozitie de incredintare a minorilor din care sa rezulte calitatea de tutore (daca este cazul); 

13. ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA din care sa rezulte ca este 

in cautarea unui loc de munca, pentru persoanele apte de munca (inclusiv copii peste 16 ani care nu frecventeaza 
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scoala); 

14. Adeverinta de salariat din care sa rezulte venitul realizat de persoanele incadrate in munca; 

15. Adeverinta de elev sau student pentru bursa (specificat; sociala, profesionala,…; 

16. Adeverinta privind alocatia de stat/sustinere cu nume si CNP copii ; 

17. Cupon mandat plata ajutor de somaj sau adeverinta de somer; 

18. Cupon mandat plata pensie sau adeverinta de pensionar; 

19. Adeverinta emisa de primaria de domiciliu din care sa rezulte ca nu a depus dosar de ajutor social (daca este 

cazul ); 

20. Dosar cu sina 

 



Anexa nr.3 

Anexa nr.4  

la Normele metodologice 

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII  

AJUTORULUI SOCIAL 

Bunuri imobile 

1 
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 

2 
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane 

care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală              

 

Bunuri mobile
* 

1 

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 

10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 

transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul 

persoanelor aflate în zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 

autobuze, microbuze 

4 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării” 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic, mecanic sau electric 

(*)Aflate în stare de funcţionare 

 

 

Depozite bancare 

   1          Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

 

Terenuri /animale și/sau păsări 

   1          

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală 

depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 

euro pentru familie 

 

 

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării 

ajutorului social. 

 


