ACTE NECESARE
PENTRU ÎNTOCMIREA
DOSARULUI DE
AJUTOR SOCIAL

● Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru
acordarea ajutorului social (dupa ce se completeaza
se face o copie xerox)
● Acte doveditoare privind componenţa familiei: B.I. buletin identitate / C.I. - carte de identitate / C.I.P
- carte de identitate provizorie pentru toţi
solicitanţii, Certificate de naştere ale copiilor;

După caz:
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Certificat de căsătorie;
Certificat deces;
Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului,
mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de
întreţinere primită de la
DGMSS – Oficiul Asistenţă Socială Municipiul Cluj-Napoca.
Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
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 + talon + adeverinţă salariu
însoţitor;
Actul doveditor privind proprietatea, contract de inchiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la
proprietar + schiţa locuinţei;
Persoanele care au copii rezultaţi din
relaţii de concubinaj şi recunoscuţi trebuie să prezinte
hotărârea judecătoreasca privind stabilirea domiciliului minorului şi a pensiei de întreţinere
conform prevederilor Codului Familiei;
Venituri din activitati independente;
Sotii despartiti in fapt cu copii trebuie sa prezinte hotararea judecatoreasca privind stabilirea
domiciliului minorului si a pensiei de intretinere conform prevederilor Codului Familiei;
In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotararea judecatoreasca privind pensia de
intreţinere;
Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaratie notarială din care să
rezulte acest lucru;
Adeverinte de la AJOFM Cluj str. George Cosbuc nr. 2 la 6 luni !!!
Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice (Cluj Napoca, VIS A VIS
DE TRIBUNAL) din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe
cont propriu
( o data la 6 luni )
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Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei FLORESTI (REGISTRUL AGRICOL
PARTER ) – o data pe an
În cazul persoanelor singure/familiilor cu resedinţa in Comuna Floresti, se va prezenta
adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să
rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de
venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
Acolo unde s-a stabilit obligativitatea plăţii unei pensii de întretinere în urma divorţului, se va
prezenta hotărâre judecătorească de divorţ, hotărâre judecătorească privind pensia de întretinere,
talonul sau mandatul poştal;
Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit
legii, se va prezenta declaraţie notarială;
Talon somaj;
Talon sau extras de cont pentru alocaţie de stat şi alocatie de sustinere pentru copii
Livret de familie completat la zi;
Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat si
bursa
(cuantumul);
Talon pensie + Decizie pensie;
Persoana inaptă de
muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii
de muncă (gradul I sau II invaliditate); adeverinta de la medicul specialist valabila 3 luni,
adeverinta de la medicul de familie valabile 14 zile
În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va
prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinti 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
In cazul persoanelor care doresc ca banii cuveniti sa intre in cont personal se va atasa un extras de
cont
Pentru persoanele aflate in detentie se depune o adeverinta eliberata de Penitenciarul unde se afla
inchisa persoana in cauza
Pentru persoanele care nu sunt casatorite si au copii iar tatal sau mama copilului nu
locuieste la aceeasi adresa cu titularul dosarului se aduce o declaratie notariala !!!!

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una
dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de
a presta lunar,actiuni sau lucrari de interes local.

