ACTE NECESARE PENTRU
ÎNTOCMIREA DOSARULUI
DE AJUTOR DE URGENTA

● 1 Dosar
Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgenta va fi insotita in functie de
fiecare caz in parte de urmatoarele documente :
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●

●

●

Acte de identitate ale tuturor membrilor de familie,
Certifivat de casatorie (copie),
Certificat de deces (copie), se prezinta si in original,
Dovezi de venit (adeverinte de salarizare, cupon de pensie, talon de alocatie, etc).
Adeverinta eliberata de Administratia financiara din care sa rezulte ca aveti (sau nu aveti) venituri
din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii,
venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din transferul
proprietatilor imobiliale din patrimonial personal, venituri din alte surse,
Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii,
Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator,
Certificat de incadrare intr-un grad de handicap, eliberat potrivit legii de catre Comisia de
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti/copii, respectiv acte care atesta incadrarea in
gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere,
Procesul verbal de constatare a incendiului / efectelor calamitatilor, eliberat de organele
competente,
Adeverinte de elev sau student, eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii
pentru acordarea ajutorului de urgenta, in adeverinta se va mentiona daca beneficiaza de bursa si
cuantumul acesteia,
Facturi fiscale insotite de chitante, in original, pe numele celui care face solicitarea, care sa
reflecte cheltuielile de inmormantare.
Acte medicale doveditoare ale starii de sanatate (bilete de
internare-externare din spital,
certificate de incadrare in grad de handicap, decizii asupra capacitatii de munca, retele sau
tratamente prescrise de medic specialist, buletine de analize, scrisoare medicala eliberata de
medical de specialitate, specificandu-se diagnosticul si tratamentul, medicamentul propus, etc).
Orice acte care se considera a fi necesare pentru acordarea ajutorului de urgenta.

