
STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL 
  
CADRUL LEGAL  
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare  
 

COMPETENŢA  
Compartimentul Asistenta Sociala . 
 

PROCEDURA  
Pentru stabilirea dreptului la ajutor social se vor depune următoarele acte: 
-     Dosar cu şină 
-     Cerere tip pentru acordarea ajutorului social 
-     Declaraţie tip cu veniturile realizate de familie 
Copii xerox după:  
- actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: acte de identitate, certificate de naştere pentru copiii cu 

vârsta sub 14 ani, 
- dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, 
certificate de deces, 
Adeverinţe: 
- cu veniturile impozabile, de la Administraţia Financiară din localitatea Prundu-Birgaului.  
- cu terenul agricol, de la Primărie, Biroul evidenţă agricolă şi fond funciar, 
- cu bunurile impozabile, de la  Primărie  (Serviciul impozite şi taxe locale), 
- din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă şi nu au refuzat nejustificat 

nici un loc de muncă, de la Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă, 
- de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi - dacă beneficiază de bursă, să se precizeze 

cuantumul acesteia; 
Acte doveditoare ale veniturilor: 
- adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, 

alocaţii de plasament pentru copii, indemnizaţia soţiilor de militari în termen, etc 
- declaraţie pe propria răspundere cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu 

pot dovedi în alt mod veniturile obţinute; 
   
NIVELUL LUNAR AL VENITULUI MINIM ACORDAT, CONFORM O.U.G.124/2011  este de: 
     O,25 ISR pentru o persoană singură 
     0,45 ISR pentru o familie formată din 2 persoane 
     0,63 ISR pentru o familie formată din 3 persoane 
     0,78 ISR  pentru o familie formată din 4 persoane 
     0,93 ISR  pentru o familie formată din 5 persoane 
     câte 0,026 ISR  pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în 

condiţiile prezentei legi 
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul lunar prevăzut şi venitul net lunar al familiei 
sau persoanei singure. 
Indicatorul social de referinta  are valoarea de 500 lei. 
Prin modificarea formulei de calcul  al nivelului lunar  al venitului minim  garantat  nu se 
modifica valoarea acestuia . 
EXEMPLU ;Nivelul lunar al venitului minim garantat  pentru o persoana singura  care nu 
realizeaza venituri  este de 125 lei (0,25x500=125) 
 

TERMEN  
Stabilirea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia Primarului, în termen de 30 de zile de la data 

depunerii cererii. 
Pentru orice informaţie suplimentară sau neînţelegere, nu ezitaţi să ne contactaţi la Compartimentul Public de 
asistenta sociala . 


