Actele necesare
pentru intocmirea dosarului de ajutor social
Acte normative: _ Legea nr.416/2001-privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare
-HGR nr.1010/11.08.2006 pentru aprobarea normelor
metodologice a legii nr.416/2001
1.CERERE SI DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE INTOCMITA
DE REPREZENTANTUL LEGAL AL FAMILIEI
2.ADEVERINTA DE LA OFICIUL PENTRU MIGRATIA FORTEI DE
MUNCA DIN CARE SA REZULTE CA SUNT INREGISTRATE CA
PERSOANE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA,CA NU AU
REFUZAT UN LOC DE MUNCA SI NU AU REFUZAT PARTICIPAREA
LA SERVICII PENTRU STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA
3.CUPONUL DE PENSIE PE ULTIMA LUNA PENTRU PENSIONARI.
4.CUPONUL PE ULTIMA LUNA PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ
PENTRU SOMERI
5.ADEVERINTA DE SCOLARIZARE PENTRU COPIII CARE URMEAZA
O FORMA DE INVATAMANT
6.ADEVERINTA MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU
MEDICUL SPECIALIST PENTRU PERSOANELE CU AFECTIUNI CE
DETERMINA INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA.
7.ADEVERINTA SALARIAT (DACA ESTE CAZUL)
8.TALON ALOCATIE DE STAT
1. COPII XEROX DUPA URMATOARELE ACTE:
- CERTIFICATELE DE NASTERE A COPIILOR
- CERTIFICATUL DE CASATORIE
- ACTELE DE IDENTITATE ( BULETINE )

Acte necesare pentru intocmirea dosarului pentru alocatie de stat
Acte normative:
Legea nr.7/2007
O.U.G nr.148/2005 privind
sustinerea familiei in vederea
cresterii copilului
1.Cerere si declaratie pe proprie raspundere tip
2.C.I./B.I pentru ambi parinti in original si copie xerox
3.certificat nastere copil original si xerox.

Acte necesare pentru acordarea trusoului nou-nascuti

Acte normative -OG nr.3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din
domeniul protectiei sociale
1.Cerere si declaratie pe proprie raspundere tip intocmita de oricare dintre parintii
firesti sau reprezentant legal al copilului
2.C.I./B.I. parinti original si copie xerox
3.certificat nastere copil original si copie xerox

Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru copii nou-nascuti
-Legea 416/2001 –venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare
1.Cerere si declaratie pe proprie raspundere
2.C.I./B.I. parinti original si copie xerox
3.livret familie original si xerox
4.certificate nastere original si copie xerox pentru copii
5.adeverinta de la locul nasterii ca nu s-a depus cerere pentru acordarea alocatiei
pentru copii nou-nascuti

Acte necesare pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei
Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprinin financiar la
constituirea familiei
1.cerere si declaratie pe proprie raspundere tip depusa de oricare dintre soti
2.certificat de casatorie original si copie xerox
3.C.I./B.I. original si copie xerox
Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului
pana la varsta de 2 ani,respective 3 ani in cazul copilului cu handicap:
-a se vedea H.G.R nr.1025/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor O.U.G nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea
cresterii copilului cu modificarile si completarile ulterioare.

A se adauga la Informatii publice-Legislatie:
_ Legea nr.416/2001-privind venitul minim garantat cu modificarile
si completarile ulterioare
-HGR nr.1010/11.08.2006 pentru aprobarea normelor
metodologice a legii nr.416/2001
- Legea nr.7/2007 pentru aprobarea O.U.G nr.148/2005
- O.U.G nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii
copilului
-O.G.nr.55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii
ajutoarelor pentru incalzirea locuintei
-Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii cu modificarile
si completarile ulterioare

-O.U.G. nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si
alocatia de sustinere pentru familia monoparentala cu completarile si
modificarile ulterioare
-Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
_Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului
-Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la
constituirea familiei
-Legea nr.482/2006 pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
-Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
-Legea nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a
persoanelor cu handicap
_Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ,modificat si HG nr.1514/2006
privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte
taxe assimilate acestora.

