
   

 

 

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA 

AJUTORULUI SOCIAL : 

 

 
-CERERE TIP-conform Anexa 1-completata de persoana singura sau unul din membrii 

familiei cu capacitate deplina de exercitiu. 

 

-ACTE DOVEDITOARE privind componenta familiei: buletin/carte de identitate, 

certificate 

nastere, certificat de casatorie, , hotarare de divort, dispozitie de curatela, hotarare de 

incuviintare spre adoptie, incredintare sau plasament familial si/sau alte acte 

doveditoare privind componenta familiei, dupa caz. 

 

-ADEVERINTA DE ELEV pentru persoanele care urmeaza o forma de invatamant 

-ADEVERINTA ELIBERATA DE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE 

MUNCA –pentru persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii  

-PERSOANELE INAPTE DE MUNCA-vor prezenta acte doveditoare din care sa reiasa 

incapacitatea de munca sau pierderea totala (partiala) a capacitatii de munca - 

(certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta eliberata de medicul specialist, 

certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de medicul expert al 

asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii si alte drepturi de asigurari 

sociale). 

-ACTE DOVEDITOARE privind veniturile realizate de membrii familiei in luna 

anterioara depunerii cererii 

-ACTE DOVEDITOARE privind bunurile familiei  

 

 

Familiile beneficiare de alocatia pentru sustinerea familiei sau ajutor pentru 

incalzirea locuintei depun la Primaria Scânteiești : 

-  CERERE-TIP-conform Anexa 2 insotita de adeverinte AJOFM si/sau acte medicale, 

ajutorul social urmand a se acorda in baza documentelor depuse la dosarul de alocatie 

pentru sustinerea familiei sau ajutor incalzire. 

Cuantumul se stabileşte că diferenţa dintre sumele prevăzute mai sus şi venitul 

net al familiei. 

            Se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe 

perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale. 

 

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: 

 142 lei pentru o singură persoană; 

 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 

 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane; 

 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 

 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane; 

 Câte 37 lei pentru fiecare persoană care face parte din familie, în condiţiile Legii 

nr.416/2001. 


