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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995
privind ajutorul social, precum ºi modalitãþile de platã a drepturilor reglementate de lege
În baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, a modalitãþilor de platã a drepturilor reglementate de lege, precum ºi
formularele tipizate, prevãzute în anexã, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale va
asigura tipãrirea formularelor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legii.
(2) Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã, prin
prefecturile judeþene ºi a municipiului Bucureºti, va asigura
distribuirea formularelor tipizate cãtre consiliile locale.
(3) Pentru anul 1995, cheltuielile privind tipãrirea formularelor necesare se suportã din echivalentul în lei al sumei
de 70.000 $ S.U.A. disponibilã, din împrumutul nerambursabil acordat de Guvernul japonez, gestionat de Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi, în completare, din bugetul aprobat Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale.

(4) Tipãrirea formularelor pentru anul 1995 se realizeazã
prin Regia Autonomã ,,Imprimeria NaþionalãÒ.
(5) Necesarul de formulare pentru anul 1996 ºi în continuare se va asigura de consiliile locale, cheltuielile cu tipãrirea acestora fiind suportate din bugetele proprii.
Art. 3. Ñ Plata ajutorului social se face lunar pe bazã
de stat de platã, mandat poºtal sau prin cont curent.
Art. 4. Ñ (1) Fondurile necesare plãþii ajutorului pentru
soþiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se prevãd în bugetul Ministerului Apãrãrii Naþionale.
(2) Stabilirea ºi plata ajutorului pentru soþiile celor care
satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de cãtre centrele
militare judeþene ºi ale sectoarelor municipiului Bucureºti pe
baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Apãrãrii
Naþionale.
Art. 5. Ñ (1) Primarul localitãþii sau, dupã caz, al fiecãrui sector al municipiului Bucureºti poate dispune acordarea
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unor ajutoare de urgenþã, în condiþiile legii, în limita fondurilor prevãzute în bugetul local.
(2) Primarul localitãþii sau, dupã caz, al fiecãrui sector al
municipiului Bucureºti poate dispune acordarea unor ajutoare
de urgenþã din fondurile prevãzute în bugetul local ºi la propunerea direcþiilor judeþene de muncã ºi protecþie socialã ºi,
respectiv, a Direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã
a municipiului Bucureºti, însoþitã de anchetã socialã.
(3) Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de
urgenþã în condiþiile legii, la propunerea Ministerului Muncii
ºi Protecþiei Sociale, din fondurile aprobate prin bugetul
acestuia.
Art. 6. Ñ (1) Consiliile locale vor aproba anual criterii proprii de evaluare a veniturilor nete realizate din creºterea ºi
valorificarea animalelor sau a produselor de origine animalã,
precum ºi a altor bunuri realizate în gospodãriile populaþiei.
(2) Criteriile prevãzute la alin. (1) se vor publica prin afiºare la sediul consiliului local.
Art. 7. Ñ (1) Listele nominale privind aprobarea sau respingerea cererilor pentru acordarea ajutorului social se afiºeazã la sediul consiliului local, cu semnãtura primarului.
(2) Primarul poate dispune, ori de câte ori considerã necesar, efectuarea de anchete sociale ºi verificãri cu privire la
îndeplinirea condiþiilor legale pentru acordarea ajutorului social.

(3) Primarul are obligaþia sã dispunã efectuarea de
anchete sociale ºi verificãri cu privire la acordarea ajutoarelor sociale, la sesizarea oricãrei persoane fizice sau juridice.
(4) În cazul constatãrii încãlcãrii dispoziþiilor legale cu privire la stabilirea ºi plata ajutorului social, primarul are
obligaþia sã dispunã mãsurile legale pentru recuperarea
sumelor acordate necuvenit ºi, dacã este cazul, sã sesizeze
organele de cercetare penalã.
Art. 8. Ñ (1) Se suplimenteazã cu 94 de posturi numãrul total de posturi prevãzut pentru direcþiile judeþene de
muncã ºi protecþie socialã ºi pentru Direcþia generalã de
muncã ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti, modificându-se în mod corespunzãtor pct. I (1) din anexa nr. 2
la Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(2) Repartizarea posturilor prevãzute la alin. (1) se face
prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale.
(3) Pentru anul 1995, fondurile necesare pentru plata salariilor, corespunzãtor alin. (1), se asigurã în limita alocaþiilor
bugetare aprobate.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995, respectiv
în bugetele Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi
Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Art. 10. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 1 august
1995.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 28 iulie 1995.
Nr. 565.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social,
precum ºi modalitãþile de platã a drepturilor reglementate de lege
I. AJUTORUL SOCIAL

1. Primirea cererilor pentru acordarea ajutorului social
1.1 Primarul organizeazã activitatea de primire, înregistrare ºi soluþionare a cererilor pentru acordarea ajutorului
social, asigurã evidenþa ºi plata drepturilor stabilite prin
serviciile sale specializate.
1.2 Cererea pentru acordarea ajutorului social (model
nr. 1) se completeazã de unul dintre membrii familiei sau,
în cazurile prevãzute de lege, de tutorele sau curatorul persoanei îndreptãþite. Persoana care completeazã ºi depune
cererea la primar este titularul ajutorului social, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

Cererea pentru acordarea ajutorului social se depune ºi
se înregistreazã la primarul localitãþii în a cãrei razã teritorialã domiciliazã titularul sau, dupã caz, la primarul localitãþii
în a cãrei razã teritorialã au reºedinþa cetãþenii strãini sau
apatrizi.
La depunerea cererii se prezintã urmãtoarele acte (copii
sau original, dupã caz) din care rezultã datele de identificare a titularului, numãrul membrilor de familie ce se va lua
în considerare la stabilirea dreptului la ajutor social, precum
ºi veniturile nete realizate de membrii familiei:
Ñ buletinul de identitate al titularului (carnetul de identitate sau legitimaþia provizorie pentru cetãþenii strãini sau
apatrizi care au reºedinþa în România);
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Ñ actul din care sã rezulte calitatea titularului de tutore
sau curator, dacã este cazul (copie legalizatã sau copie
xerox, însoþitã de original, care se restituie dupã certificarea
conformitãþii);
Ñ certificatele de naºtere ale membrilor de familie (copii
certificate);
Ñ certificatul de cãsãtorie (copie certificatã);
Ñ adeverinþe de elev sau student eliberate în luna
curentã sau luna anterioarã depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; în adeverinþa de elev sau student se
va menþiona dacã beneficiazã de bursã, tipul ºi cuantumul
acesteia;
Ñ hotãrârea de încredinþare, adopþie ºi orice hotãrâre privind obligaþia legalã de întreþinere (copie certificatã);
Ñ adeverinþe de la oficiul forþei de muncã, pentru persoanele apte de muncã din familie, cu excepþiile stabilite de
lege, eliberate în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social sau în luna anterioarã; persoanele care beneficiazã de ajutor de ºomaj, de ajutor de integrare profesionalã
sau de alocaþie de sprijin vor prezenta talonul de platã din
luna curentã sau din luna anterioarã, dupã caz;
Ñ adeverinþe din care sã rezulte ultimul venit brut ºi net
(salarii, sporuri, premii ºi orice alte drepturi bãneºti sau în
naturã) realizate de persoanele încadrate în muncã;
Ñ adeverinþã de salariu net, din luna curentã, dupã caz,
din luna anterioarã depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social, eliberatã de Inspectoratul de stat teritorial pentru handicapaþi, pentru persoana care are în îngrijire
permanentã o persoanã handicapatã;
Ñ taloane sau adeverinþe de pensie, de ajutor social în
condiþiile legii pensiilor ºi asigurãrilor sociale de stat, precum ºi pentru alte indemnizaþii ºi sporuri, din ultima lunã plãtitã; se iau în calculul veniturilor ºi pensiile suplimentare;
Ñ adeverinþe eliberate de organele financiare teritoriale
din care sã rezulte veniturile realizate de membrii familiei,
din surse proprii sau din prestarea unor activitãþi autorizate
în condiþiile prevãzute de lege, eliberate cu cel mult douã
sãptãmâni înaintea prezentãrii acestora la primar;
Ñ procesul-verbal de impunere ºi/sau declaraþia de
impunere privind impozitul pe venitul agricol conform Legii
nr. 34/1994, pentru anul curent;
Ñ alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
1.3 Funcþionarul desemnat pentru primirea ºi înregistrarea cererii pentru acordarea ajutorului social (model nr. 1) va
urmãri modul de completare a acesteia ºi va verifica corectitudinea înregistrãrilor, având în vedere urmãtoarele:
Ñ datele de identificare a titularului ºi a celorlalþi membri ai familiei se completeazã cu respectarea spaþiilor destinate informaþiilor respective; spaþiile rezervate pentru coduri
se completeazã de funcþionar în vederea prelucrãrii automate
a datelor;
Ñ numãrul membrilor de familie, completat în spaþiul
rezervat, se referã numai la membrii de familie ce se iau în
considerare la stabilirea dreptului la ajutor social, conform
art. 2 ºi art. 5 alin. (1) din lege; titularul va fi inclus în acest
numãr, dacã îndeplineºte condiþiile prevãzute de lege, cu
excepþia cazului când are calitatea de tutore sau curator;
Ñ veniturile nete realizate de familie se compun din veniturile individuale, realizate lunar din salarii, pensii, ajutoare
de ºomaj, indemnizaþii, sporuri, alocaþii de stat pentru copii,
burse sociale sau de studii etc., ºi din veniturile realizate la
nivelul întregii familii, din agriculturã, zootehnie etc.;
Ñ veniturile nete individuale realizate de membrii familiei
se completeazã de cãtre titular la pag. 2 din cererea pentru
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acordarea ajutorului social. Tabelul se va completa dupã consultarea categoriilor de venituri prevãzute la pag. 4 din cerere;
titularul va înscrie, pentru fiecare membru de familie, codul
ºi suma corespunzãtoare veniturilor realizate; dacã unii membri din familie nu realizeazã venituri, în coloana ,,totalÒ se
înscrie ,,0Ò;
Ñ veniturile realizate de întreaga familie se completeazã
în cerere la pag. 3 ,,Venituri familialeÒ, ºi anume:
¥ veniturile nete anuale realizate din agriculturã, conform actului de impunere emis pe numele contribuabilului (veniturile lunare corespunzãtoare se
calculeazã ºi se completeazã de funcþionar); dacã
existã mai mulþi proprietari aflaþi în indiviziune, în
funcþie de numãrul acestora, se va înscrie cota-parte
ce revine familiei titularului de ajutor social din venitul net prevãzut în actul de impunere;
¥ veniturile anuale ºi lunare realizate din creºterea ºi
valorificarea animalelor, pãsãrilor, albinelor etc. se
evalueazã pe baza criteriilor proprii aprobate anual
de consiliul local ºi a numãrului de animale, pãsãri,
stupi de albine etc., declarate în proprietatea familiei la data depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social;
¥ veniturile anuale realizate de familie din arende,
dobânzi, rente, vânzarea sau închirierea unor clãdiri, spaþii locative, terenuri sau alte bunuri mobile
sau imobile, inclusiv economii sau depozite bancare,
titluri de valoare, acþiuni, precum ºi orice alte venituri;
¥ alte bunuri declarate de titular în proprietatea familiei, care pot fi valorificate, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege ºi care vor fi evaluate
în vederea stabilirii dreptului la ajutor social.
1.4 La verificarea completãrii cererii pentru acordarea ajutorului social, funcþionarul desemnat de primar confruntã
datele înscrise în aceasta cu cele din actele doveditoare,
dupã care certificã prin semnãturã concordanþa ºi înregistreazã cererea într-un registru special; numãrul din acest
registru special se completeazã de funcþionar pe cererea
pentru acordarea ajutorului social.
1.5 Pentru fiecare familie se întocmeºte o documentaþie
distinctã, pãstrându-se actele care au stat la baza stabilirii
dreptului la ajutor social, precum ºi cele emise ulterior de
primar; documentele se arhiveazã ºi se completeazã ori de
câte ori intervin modificãri în componenþa familiei sau în cuantumul veniturilor acesteia.
1.6 În vederea soluþionãrii cererii pentru acordarea ajutorului social sau a modificãrii/încetãrii plãþii ajutorului social,
primarul dispune efectuarea unei anchete sociale, dacã existã
dubii, sesizãri sau în alte cazuri motivate.
2. Determinarea cuantumului ajutorului social
În vederea soluþionãrii cererii pentru acordarea ajutorului
social, funcþionarul serviciului specializat al primarului completeazã fiºa de calcul al ajutorului social (model nr. 2) pe baza
datelor din cererea titularului.
Fiºa de calcul al ajutorului social se completeazã dupã
cum urmeazã:
Ñ datele de identificare (numãrul ºi data înregistrãrii,
numele ºi prenumele titularului) sunt preluate din cererea
pentru acordarea ajutorului social;
Ñ la pct. 1 Ñ numãrul total al membrilor de familie este
cel declarat;
Ñ la pct. 2 Ñ venitul net lunar pe familie se calculeazã
prin totalizarea sumelor din cererea titularului privind:
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2.1 Ñ veniturile nete lunare rezultate din însumarea
veniturilor individuale realizate de membrii familiei, aºa cum au fost menþionate la pag. 2 din
cerere;
2.2 Ñ veniturile nete lunare realizate din agriculturã Ñ
suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.1 din
cerere;
2.3 Ñ veniturile nete lunare realizate din creºterea ºi valorificarea animalelor, pãsãrilor, albinelor etc. Ñ
suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.2, 2.3
ºi 2.4 din cerere, evaluate pe baza criteriilor
proprii aprobate anual de consiliul local;
2.4 Ñ alte venituri nete lunare realizate de familie Ñ
totalul veniturilor lunare de la pct 2.5, 2.6 ºi
2.7 din cerere;
Ñ la pct. 3 Ñ majorãri ale nivelului veniturilor nete lunare,
prevãzut de lege:
3.1 Ñ se completeazã numai în cazul în care în
familie existã persoane care lucreazã în baza
unui contract de muncã, a unei convenþii civile
sau care realizeazã venituri din activitãþi pe cont
propriu, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din
lege;
3.2 Ñ se completeazã numai pentru familiile cu peste
5 membri, conform prevederilor art. 3 alin. (1)
din lege;
Ñ la pct. 4 Ñ la nivelul de venit corespunzãtor componenþei familiei, prevãzut de lege, se adaugã sumele stabilite
la pct. 3;
Ñ la pct. 5 Ñ la lit. a) se înscrie cuantumul ajutorului
social calculat ca diferenþã între sumele de la pct. 4 ºi pct. 2;
Ñ la lit. b) se înscrie ajutorul social propus ºi anume:
Ñ 0, dacã rezultatul de la lit. a) este ,,zeroÒ sau
negativ;
Ñ 5.000 lei, dacã rezultatul de la lit. a) este în
valoare mai micã sau egalã cu 5.000 lei;
Ñ suma rezultatã la lit. a), dacã este mai mare de
5.000 lei.
Fiºa de calcul al ajutorului social se semneazã de persoana care a întocmit-o ºi se vizeazã pentru control financiar preventiv.
Documentaþia este prezentatã primarului care, în termen
de 30 de zile de la înregistrarea cererii, decide asupra dreptului la ajutor social.
Pe baza dispoziþiei primarului se întocmeºte, dupã caz,
comunicarea privind stabilirea ajutorului social (model nr. 3A)
sau comunicarea privind respingerea dreptului la ajutor social
(model nr. 3B), documente care se transmit titularului în termen de 15 zile de la emiterea dispoziþiei primarului.
Pe versoul fiºei de calcul al ajutorului social se înscriu
datele de prezentare a actelor doveditoare privind solicitarea unui loc de muncã (condiþii prevãzute la art. 13Ñ16 din
lege).
În cazul recalculãrii cuantumului ajutorului social, fiºa de
calcul/recalculare va avea acelaºi numãr de înregistrare ca
cea anterioarã, completat cu un numãr secvenþial care indicã
numãrul fiºelor deschise pentru acelaºi titular de ajutor
social.
Pe baza datelor din noua fiºã se emite dispoziþia primarului. În termen de 15 zile de la emiterea dispoziþiei se transmite titularului comunicarea privind modificarea ajutorului social
(model nr. 3A).
3. Plata ajutorului social
3.1 Ajutorul social se plãteºte începând cu luna urmãtoare înregistrãrii cererii de acordare a ajutorului social.

Drepturile restante se plãtesc de la data la care au fost îndeplinite condiþiile de acordare, dacã nu sunt prescrise.
3.2 Plata ajutorului social se efectueazã lunar, la data stabilitã de primar ºi afiºatã la sediul consiliului local.
3.3 Din ajutorul social stabilit se pot face reþineri privind
sumele încasate necuvenit cu acest titlu, precum ºi pentru
plata obligaþiilor legale de întreþinere.
4. Suspendarea ºi încetarea plãþii
4.1 Plata ajutorului social se suspendã în cazul în care
beneficiarul, persoanã singurã ºi aptã de muncã, care nu este
salariatã ºi nu realizeazã venituri din alte activitãþi, nu prezintã la trei luni adeverinþa de la oficiul forþei de muncã, eliberatã pe bazã de cerere scrisã (model nr. 4), sau talonul
de platã, din ultima lunã, a ajutorului de ºomaj, a ajutorului
de integrare profesionalã sau a alocaþiei de sprijin. Pe
perioada în care persoana beneficiazã de ajutor de ºomaj,
ajutor de integrare profesionalã sau alocaþie de sprijin se prezintã la trei luni carnetul de evidenþã vizat pentru luna curentã
de oficiul forþei de muncã.
În cazul în care persoanele apte de muncã din familie nu
prezintã la trei luni carnetul de evidenþã sau adeverinþã de
la oficiul forþei de muncã, respectiv talonul de platã a ajutorului de ºomaj, a ajutorului de integrare profesionalã sau
a alocaþiei de sprijin, acestea se exclud din numãrul membrilor de familie cu drept la ajutor social (inclusiv cu veniturile realizate) ºi se recalculeazã cuantumul ajutorului social
luându-se în considerare nivelul de venituri corespunzãtor
noului numãr de membri ai familiei.
Suspendarea plãþii ºi, dupã caz, recalcularea cuantumului
ajutorului social se face începând cu a doua lunã dupã expirarea perioadei de trei luni plãtite.
4.2 Suspendarea sau încetarea plãþii ajutorului social se
face prin dispoziþia primarului ºi se transmite titularului comunicarea privind suspendarea/încetarea plãþii ajutorului social
(model nr. 3A), în termen de 15 zile de la emiterea dispoziþiei.
4.3 Pentru evitarea creãrii debitelor, serviciile publice
specializate ale primarului urmãresc prezentarea dovezilor de
cãtre titulari în legãturã cu împlinirea vârstei de 18 ani a
copiilor, respectiv de 25/26 ani pentru cei care îºi continuã
studiile, îndeplinirea condiþiilor de pensionare, la cerere, pentru unii membri de familie, decesele în familie, schimbarea
domiciliului etc.
Recuperarea debitelor constatate se face în conformitate
cu prevederile art. 17 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.
4.4 În cazul în care familia sau persoana singurã care
primeºte ajutor social îºi schimbã domiciliul, titularul va solicita ajutor social la noul domiciliu, unde va prezenta o adeverinþã de încetare a plãþii emisã de primarul de la domiciliul
anterior.
5. Raportarea lunarã privind ajutorul social
5.1 În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 67/1995,
primarii localitãþilor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureºti raporteazã lunar la direcþiile judeþene de muncã
ºi protecþie socialã ºi Direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti datele statistice în legãturã cu aplicarea legii, prin raportul statistic privind acordarea
ajutorului social (model nr. 5).
5.2 Raportul statistic se transmite la direcþiile de muncã
ºi protecþie socialã judeþene ºi la Direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti pânã la data de
5 a lunii curente pentru luna anterioarã.
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II. INDEMNIZAÞIA DE NAªTERE

Indemnizaþia de naºtere se acordã, o singurã datã, începând cu al doilea copil nãscut, la cerere (model nr. 6).
Cererea se depune la primarul localitãþii în care domiciliazã mama.
La cerere se anexeazã copiile certificatelor de naºtere ale
ultimilor doi copii nãscuþi.
Primarii raporteazã lunar numãrul de beneficiare ºi sumele
plãtite cu titlu de indemnizaþie de naºtere în raportul statistic (model nr. 5).
III. AJUTORUL DE URGENÞÃ

În condiþiile art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, primarul localitãþii sau, dupã caz, al sectorului municipiului Bucureºti poate dispune acordarea unor ajutoare de
urgenþã, precum ºi la propunerea direcþiilor de muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi a Direcþiei generale de muncã ºi
protecþie socialã a municipiului Bucureºti, pe bazã de anchetã
socialã ºi în limita fondurilor prevãzute în bugetele locale.
Ajutorul de urgenþã se acordã familiei sau persoanei singure, dupã caz.
Cuantumul ajutorului de urgenþã se stabileºte de primar
sau de Guvern, dupã caz.
Numãrul de beneficiari ºi sumele plãtite ca ajutor de
urgenþã se raporteazã lunar în raportul statistic (model
nr. 5).
IV. ATRIBUÞIILE DIRECÞIILOR DE MUNCÃ
ªI PROTECÞIE SOCIALÃ

Direcþiile de muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi Direcþia
generalã de muncã ºi protecþie socialã a municipiului
Bucureºti au urmãtoarele atribuþii:
Ñ asigurã îndrumarea metodologicã privind aplicarea prevederilor Legii nr. 67/1995;
Ñ efectueazã acþiuni de control prin sondaj, pentru verificarea respectãrii prevederilor legale ºi a modului de soluþionare a cererilor de ajutor social în legãturã cu:
Ñ aprobarea/respingerea cererilor de acordare a ajutorului social;
Ñ stabilirea dreptului de ajutor social (data naºterii
dreptului, cuantumul stabilit);
Ñ suspendarea/încetarea dreptului la ajutor social
(data, motivul);
Ñ repunerea în platã dupã suspendarea plãþii ajutorului social (data, suma de platã pentru perioada
suspendatã);
Ñ aplicarea corectã a indexãrilor acordate în condiþiile legii;
Ñ evidenþa vizelor trimestriale privind prezentarea adeverinþelor de la oficiul forþei de muncã pentru persoanele apte de muncã ºi care nu sunt salariate
ºi nu realizeazã venituri din alte activitãþi;
Ñ realitatea datelor declarate pe propria rãspundere
de titularii dreptului de ajutor social;
Ñ verificã respectarea prevederilor legale ºi a modului
de soluþionare a cererilor privind acordarea indemnizaþiei de
naºtere ºi a ajutorului de urgenþã;
Ñ sesizeazã prefectul de îndatã ce constatã aspecte de
încãlcare a prevederilor Legii nr. 67/1995 ºi face propuneri
pentru intrarea în legalitate;
Ñ raporteazã lunar prefectului în legãturã cu rezultatele
acþiunilor de control efectuate;
Ñ centralizeazã datele raportate de primarii din unitãþile
administrativ-teritoriale ºi informeazã Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale pânã la data de 10 a fiecãrei luni.
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V. MODUL DE ÎNCASARE A TAXELOR DE TRECERE
A FRONTIEREI, DATORATE DE CETÃÞENII ROMÂNI,
INSTITUITE PENTRU ANUL 1995

1. Taxele de trecere a frontierei prevãzute la art. 23 din
Legea nr. 67/1995 se depun în contul bugetului de stat,
astfel:
a) la unitãþile C.E.C.;
b) la trezoreriile finanþelor publice.
Pentru sumele încasate unitãþile de mai sus elibereazã
chitanþe în care se specificã: numele ºi prenumele plãtitorului, adresa, suma plãtitã, natura încasãrii, respectiv taxa
de trecere a frontierei.
Pentru cetãþenii români care cãlãtoresc în grup organizat
prin agenþiile de turism, precum ºi pentru cei care trec frontiera pe bazã de documente de cãlãtorie colective se poate
elibera o singurã chitanþã cu precizarea numãrului de persoane ºi a totalului sumei încasate.
Sumele încasate se varsã în contul bugetului de stat la
subcapitolul 15.1.04 ”Taxa de trecere a frontierei.Ò
2. Nu sunt supuºi plãþii taxei de trecere a frontierei cetãþenii români care se deplaseazã în strãinãtate în interes de
serviciu, pe bazã de paºapoarte de serviciu sau diplomatice, precum ºi în condiþiile art. 4 din Ordonanþa Guvernului
nr. 37/1994, care prevede cã ,,la cererea agenþilor economici ai cãror reprezentanþi se deplaseazã în strãinãtate în
scop de afaceri, în paºaportul simplu se va menþiona cã titularul cãlãtoreºte pe o anumitã perioadã în interes de serviciuÒ.
3. Persoanele care, potrivit art. 24 din Legea nr. 67/1995,
beneficiazã de scutire a plãþii taxei de trecere a frontierei,
vor prezenta organelor vamale documente doveditoare din
care sã rezulte cã se încadreazã într-una din categoriile
exceptate. Actele doveditoare se vizeazã de organele vamale.
4. Chitanþele eliberate în condiþiile pct. 1 sau, dupã caz,
actele doveditoare prevãzute la pct. 3 se prezintã organelor
de control pentru trecerea frontierei ale Ministerului de
Interne, care le aplicã ºtampile ce se folosesc pe documentele de cãlãtorie.
5. În cazul în care persoanele îndreptãþite a fi scutite de
plata taxei de trecere a frontierei nu au posibilitatea de a
obþine, în prealabil, actele doveditoare prevãzute la pct. 3,
vor plãti conform pct. 1 taxa datoratã, urmând ca la înapoierea în þarã sã solicite restituirea sumelor plãtite.
6. Cetãþenilor români care au plãtit taxa de trecere a frontierei ºi li s-a refuzat intrarea în þara de destinaþie sau, dupã
caz, nu au efectuat cãlãtoria preconizatã, li se restituie
sumele plãtite cu acest titlu.
7. Restituirea sumelor plãtite în condiþiile pct. 5 ºi 6 se
face de cãtre organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor,
care administreazã contul bugetului de stat în care au fost
depuse sumele respective. Restituirea se efectueazã pe
bazã de cerere, la care se anexeazã chitanþa de depunere
a sumei în original ºi, dupã caz, actele doveditoare.
În vederea restituirii sumelor pentru cazurile prevãzute la
pct. 6, în situaþia de refuz de intrare în þara de destinaþie,
organele de control pentru trecerea frontierei ale Ministerului
de Interne certificã, sub ºtampilã, pe versoul chitanþei eliberate în condiþiile pct. 1, neefectuarea cãlãtoriei.
Pentru cazurile de neefectuare a cãlãtoriei preconizate,
altele decât refuzul de intrare în þara de destinaþie, restituirea sumelor se efectueazã de organele prevãzute la alin. 1
pe baza cererii fãcute pe propria rãspundere ºi a chitanþei
de platã a taxei de trecere a frontierei, în original, neºtampilatã de organele de control pentru trecerea frontierei ale
Ministerului de Interne.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
MODEL 1

PRIMAR
MUNICIPIU (SECTOR), ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Numãr de înregistrare .........................
Ziua .......... luna ........ anul ................

CERERE
pentru acordarea ajutorului social
Subsemnatul(a) ...................
(nume)

.........................., având calitatea de (soþ, soþie, tutore, curator),
(prenume)

nãscut(ã) la data (zi/lunã/an) ....................., domiciliat(ã) în localitatea ............... .............................,
(cod)

(denumire)

str. ........................... nr. ............., bl. .............., sc. ............., ap. ........., oficiul poºtal .................,
judeþul/sectorul ........................................., posesor al B.I. (carnet de identitate, legitimaþia provizorie)
seria ........................ nr. ..........., eliberat de ......................, la data de ........................, vã rog sã
aprobaþi acordarea de ajutor social lunar familiei pe care o reprezint.
DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE URMÃTOARELE:
1. Familia pentru care solicit ajutor social este compusã din ......................... membri, dupã cum
urmeazã:
Nr.
crt.

Data naºterii
Nume ºi prenume

1

Soþ

2

Soþie

3

Copii

zi/lunã/an

Categoria socio-economicã*)
Denumire

Cod

Cod numeric
personal**)

4
5
6
7
8
9
10
**) Se completeazã: salariat = 1; ºomer = 2; pensionar = 3; mic meseriaº = 4; þãran = 5; elev = 6; student = 7;
alte categorii = 8.
**) Se preia din buletinul de identitate sau din certificatul de naºtere.

N O T Ã : În cazul familiilor cu peste zece membri se va completa o anexã.
FORMAT A3/t2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
Ñ 2 Ñ
VENITURI INDIVIDUALE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

Venituri nete individuale lunare*) realizate din:
TOTAL
**) Sumã **) Sumã **) Sumã **) Sumã **) Sumã **) Sumã (lei)
Cod (lei) Cod (lei) Cod (lei) Cod (lei) Cod (lei) Cod (lei)

TOTAL VENITURI

**) În cazul când o persoanã realizeazã mai mult de 6 categorii de venituri, aceasta va continua completarea codurilor
ºi cuantumurilor veniturilor respective pe rândul urmãtor.
**) Codurile corespunzãtoare veniturilor realizate se preiau din lista categoriilor de venituri ce se iau în considerare
la stabilirea ajutorului social (pagina 4 a cererii).
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
Ñ 3 Ñ
2. Venituri familiale
2.1. Venituri nete realizate de familie din agriculturã:
Suprafaþa
(ha)

Venit net
anual (lei)

Venit net
lunar (lei)

Ñ teren agricol

................

Ñ cultivarea ºi valorificarea zarzavaturilor ºi
legumelor ºi exploatarea pepinierelor viticole
ºi pomicole

...............

................. *) ..............

Ñ alte venituri

...............

.................. *) ..............

Categorie

2.2. Venituri nete realizate de familie din creºterea ºi valorificarea animalelor:

................
................
................
................

.............. *) ..................

Numãr

.......
.......
.......
.......

Venit net
anual(lei)

*)
*)
*)
*)

.............
.............
.............
.............

Venit net
lunar(lei)

*)
*)
*)
*)

.............
.............
.............
.............

2.3. Venituri nete realizate de familie din creºterea ºi valorificarea pãsãrilor:

....... *) ............. *) .............

2.4. Venituri nete realizate de familie din apiculturã/sericiculturã:

....... *) ............. *) .............

2.5. Venituri nete realizate de familie din arende,
chirii, rente, dobânzi, valorificarea unor
bunuri mobile ºi imobile:

............. *) .............

2.6. Alte venituri:
2.7. Bunuri în proprietate ce pot fi valorificate,
inclusiv economii sau depozite bancare,
titluri de valoare, acþiuni etc. ..................
........................................................................

............. *) .............

*) ............. *) .............

3. La data prezentei cereri, familia pe care o reprezint nu beneficiazã de ajutor social ºi nu
a depus o altã cerere pentru obþinerea acestuia.
4. Am luat cunoºtinþã despre obligaþiile ce-mi revin potrivit prevederilor Legii privind ajutorul
social, nr. 67/1995, ºi voi comunica în scris primarului orice modificare cu privire la veniturile ºi la
numãrul membrilor familiei pe care o reprezint.
5. Veniturile nete realizate de familia pe care o reprezint se compun din veniturile individuale realizate de membrii familiei (pag. 2 a cererii) ºi veniturile familiale (pag. 3 a cererii).

Semnãtura titularului,
.......................................

*) Se completeazã de personalul din serviciile specializate ale primarului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
Ñ 4 Ñ
CATEGORII DE VENITURI CE SE IAU ÎN CONSIDERARE
LA STABILIREA AJUTORULUI SOCIAL
Cod

Categoria de venituri

Cod

Categoria de venituri

01

Salariul ºi alte drepturi salariale, inclusiv cele obþinute în temeiul unei convenþii civile în executare, care nu au
caracter ocazional

12

Indemnizaþia lunarã acordatã
persoanelor persecutate din motive
politice (Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat)

02

Câºtigul lunar realizat prin muncã
temporarã ºi orice alte sume primite
ca platã a muncii

13

Indemnizaþia lunarã acordatã magistraþilor înlãturaþi din justiþie din considerente politice

03

Venitul lunar realizat ca întreprinzãtor particular, membru asociat sau
persoanã autorizatã sã desfãºoare o
activitate independentã

14

Ajutorul bãnesc lunar stabilit conform
art. 14 din Legea nr. 23/1969 privind
executarea pedepselor

04

Ajutorul de ºomaj, ajutorul de integrare profesionalã sau alocaþia de
sprijin

15

Drepturi acordate persoanelor handicapate, conform Legii nr. 53/1992

05

Pensiile de asigurãri sociale de stat,
militare, I.O.V.R. ºi cele stabilite pentru cinstirea eroilor-martiri ºi a urmaºilor acestora

16

Salariul plãtit pentru îngrijirea, supravegherea ºi acordarea de ajutor permanent unei persoane handicapate
(Legea nr. 53/1992)

06

Pensia de agricultor

17

Alocaþia de întreþinere pentru minorii
daþi în plasament familial sau încredinþaþi, potrivit legii, unor familii sau
persoane

07

Pensia suplimentarã din sistemul asigurãrilor sociale de stat ºi pensia
suplimentarã pentru pensionarii militari

18

Alocaþia de stat pentru copii

08

Indemnizaþia de îngrijire acordatã
pensionarilor încadraþi în gradul I de
invaliditate

19

Bursa socialã pentru elevi ºi studenþi

09

Ajutorul social stabilit pe baza legislaþiei de pensii

20

Bursa de studii pentru studenþi

10

Ajutorul lunar acordat mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990,
republicatã

21

Suma provenitã din creanþe legale
sau din convenþii civile de întreþinere
aflate în executare

11

Indemnizaþia, sporul ºi renta ce se
acordã invalizilor, veteranilor ºi vãduvelor de rãzboi în temeiul Legii
nr. 49/1991, cu modificãrile ulterioare

22

Alte venituri lunare

9
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
MODEL 2

TITULAR

Numãrul de înregistrare a cererii
.............../...........................

Nume: ........................................
Prenume: ................................

FIªA DE CALCUL (RECALCULARE)
AL AJUTORULUI SOCIAL
1. Numãrul total al membrilor de familie
care se iau în calcul la stabilirea ajutorului social

................ pers.

2. Venit net lunar pe familie
din care:

................ lei

2.1. Total venituri nete lunare individuale realizate de membrii
familiei

................ lei

2.2. Venituri nete lunare realizate din agriculturã

................ lei

2.3. Venituri nete lunare realizate din creºterea ºi valorificarea
animalelor, pãsãrilor, albinelor etc.

................ lei

2.4. Alte venituri nete lunare realizate de familie

................ lei

3. Majorãri ale nivelului veniturilor nete lunare
din care:

................ lei

3.1. Numãr membri de familie care realizeazã venituri __ x 5000 lei

................ lei

(salariaþi, convenþie civilã, activitãþi pe cont propriu)

3.2. Numãr membri de familie peste cinci __ x 25.000 lei

................ lei

4. Nivelul venitului net stabilit în condiþiile legii + majorãrile calculate
la pct. 3

................ lei

5. CUANTUMUL AJUTORULUI SOCIAL:
a) calculat (pct. 4 Ñ pct. 2):

................ lei

b) propus:

................ lei

Se acordã începând cu data de: .....................
ÎNTOCMIT,

Vizã de control
financiar preventiv

DISPOZIÞIA PRIMARULUI Nr. ......./............
Începând cu data de ....................., ajutorul social
*)
¨ se stabileºte în cuantum de .............. lei
¨ se respinge
¨ se modificã în cuantum de ................ lei
¨ se suspendã
¨ înceteazã
Motivul: ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
PRIMAR,
*) Se marcheazã cu ,,XÒ dispoziþia datã.
FORMAT A4/t2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
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EVIDENÞA DREPTULUI STABILIT

Data acordãrii dreptului: ........................................................................
Vize trimestriale privind prezentarea adeverinþelor de la oficiul forþei de muncã de cãtre
persoanele apte de muncã din familie
Nr.
crt.

Data (zi, lunã, an) prezentãrii adeverinþelor pentru:
Soþ

Soþie

Copii

Data (zi, lunã, an)
Suspendarea plãþii

.....................................

Încetarea plãþii

.....................................

Repunerea în platã

.....................................

Recalcularea cuantumului ajutorului social s-a realizat pentru motivul:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
MODEL 3A

PRIMAR
MUNICIPIU (SECTOR), ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Nr. .........../..........................

COMUNICARE

privind:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

stabilirea
modificarea
suspendarea
încetarea ajutorului social

[
[
[
[

*)
]
]
]
]

În baza dispoziþiei primarului, nr. ............., începând cu data de .............. se stabileºte/modificã/suspendã/înceteazã ajutorul social în cuantum de .......... lei, acordat familiei d-lui (d-nei)
................................, potrivit cererii nr. ..................., cu domiciliul în localitatea ...............................,
str. .......................... nr. .........., judeþul/sectorul ................. .
Motivul modificãrii/suspendãrii/încetãrii ajutorului social:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dispoziþia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.

PRIMAR,

*) Se marcheazã cu ,,XÒ dispoziþia primarului.

FORMAT A5

MODEL 3B

PRIMAR
MUNICIPIU (SECTOR), ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Nr. .........../..........................

COMUNICARE
privind respingerea dreptului la ajutor social
Potrivit dispoziþiei primarului, nr. ............, se respinge cererea dv., înregistratã cu nr. ............,
privind acordarea ajutorului social familiei d-lui (d-nei) ....................., cu domiciliul în localitatea
................, str. .................. nr. ..........., judeþul/sectorul .............., din urmãtoarele motive:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Dispoziþia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.
PRIMAR,
FORMAT A5
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MODEL 4

Nr. .............../............

C E R E R E *)
Subsemnatul (a) ...................., domiciliat(ã) în localitatea .................., str. ...................... nr. .........,
bloc ......., sc. ..........., ap. ........, sectorul/judeþul .............., posesor al buletinului de identitate seria
....... nr. .............., eliberat de ................. la data ..........., vã rog sã-mi eliberaþi o adeverinþã din
care sã rezulte cã m-am prezentat la oficiul forþei de muncã pentru încadrare în muncã ºi cã nu
am refuzat locul de muncã sau cursul de calificare/recalificare oferit.
Adeverinþa îmi este necesarã pentru a beneficia de ajutor social.

Semnãtura ...................

....................................................................................................................................................................

DIRECÞIA DE MUNCÃ ªI PROTECÞIE SOCIALÃ

Judeþul ........................
OFICIUL FORÞEI DE MUNCÃ

Nr. ............../......................

A D E V E R I N Þ Ã **)
Se adevereºte prin prezenta cã dl/dna .................., domiciliat(ã) în localitatea .......................,
str. ................... nr. ............., nãscut(ã) la data de .............., este în evidenþa oficiului nostru pentru ajutor de ºomaj/ajutor de integrare profesionalã/alocaþie de sprijin/în cãutarea unui loc de muncã,
la nr. .............., de la data de ...................
Cuantumul ajutorului este de ............... lei.
Persoana a solicitat angajarea în muncã/nu a refuzat nejustificat repartizarea în muncã ce i-a
fost oferitã ºi a urmat/urmeazã cursurile de calificare ce i s-au recomandat sau la care a fost înscrisã.

DIRECTOR,

ªEF OFICIU,

**) Se completeazã de solicitant ºi se înregistreazã la oficiul forþei de muncã.
**) Se completeazã de oficiul forþei de muncã.
FORMAT A4
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178
MODEL 5

PRIMAR
MUNICIPIU (SECTOR), ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Nr. .........../..........................
RAPORT STATISTIC
privind acordarea ajutorului social, a indemnizaþiei de naºtere
ºi a ajutorului de urgenþã conform Legii nr. 67/1995
luna .............. anul .............
1. AJUTORUL SOCIAL

1.1.
Nr. beneficiari
Nr.
crt.

Categoria de beneficiari

0

1

Sume
efectiv
plãtite
(mii lei)

În platã la
începutul
lunii

Intraþi sau
repuºi în
platã în
cursul lunii

Suspendaþi
din platã în
cursul lunii

Ieºiþi din
platã în
cursul lunii

Existenþi în
platã la
sfârºitul lunii

2

3

4

5

6 = (2+3)Ð(4+5)

7

1. persoane singure
2. familii cu 2 persoane
3. familii cu 3 persoane
4. familii cu 4 persoane
5. familii cu 5 persoane
6. familii cu peste 5
persoane
TOTAL

1.2.
Cuantum ajutor social
(lei)

5.000
5.000 Ð 10.000
10.000 Ð 20.000
20.000 Ð 40.000
40.000 Ð 60.000

Nr.
beneficiari

Sume totale
plãtite

2. INDEMNIZAÞIA DE NAªTERE

Ñ numãr beneficiare:
Ñ total cumulat, de la începutul
anului:
Ñ sume plãtite:
Ñ total cumulat, de la începutul
anului:

........
........
........
........

60.000 Ð 80.000
80.000 Ð 100.000

3. AJUTOARE DE URGENÞÃ

100.000 Ð 120.000

Ñ numãr beneficiari:

120.000 Ð 140.000

Ñ total cumulat, de la începutul
anului:
Ñ sume plãtite:
Ñ total cumulat, de la începutul
anului:

peste 140.000
TOTAL
PRIMAR,

........
........
........
........

ÎNTOCMIT,
FORMAT A4
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MODEL 6

PRIMAR
MUNICIPIU (SECTOR), ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Nr. .........../..........................

CERERE
pentru acordarea indemnizaþiei de naºtere

Subsemnata ...................., nãscutã la data (zi, lunã, an) .................., domiciliatã în localitatea
.................., str. ........... nr. ........., bl. ........., sc. ........., ap. ............, telefon ............., sector .........,
judeþul ..........., cod poºtal ............., posesor al B.I. seria ......., nr. .........., eliberat de ................., la
data de ..................., vã rog sã-mi aprobaþi acordarea indemnizaþiei de naºtere.
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 67/1995, solicit indemnizaþia de naºtere
pentru cea de-a 2-a naºtere care a avut loc la data de (ziua, luna, anul) ..........., iar copilul a fost
înregistrat în registrul stãrii civile (comunã/oraº/municipiu) ................, sub numele de ...................,
cu certificatul de naºtere seria ........... nr. .................
Anexez alãturat copii dupã certificatele de naºtere ale ultimilor 2 copii nãscuþi de subsemnata.

Semnãtura
.......................................

Data .................

....................................................................................................................................................................

DISPOZIÞIA PRIMARULUI Nr. ....../...............
*)
[ ] Se stabileºte dreptul la indemnizaþia de naºtere în cuantum de ............. lei.
[ ] Se respinge cererea pentru indemnizaþia de naºtere, din urmãtoarele motive:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

PRIMAR,

*) Se marcheazã cu ,,XÒ dispoziþia datã.
FORMAT A4

RECTIFICARE

În Hotãrârea Guvernului nr. 391/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 27 iulie 1995, la anexa
nr. 4 Ñ Municipiul Bucureºti Ñ la nr. crt. 30, coloana 2, se va citi ÇS.C. ”PracticÒ Ñ S.A.È în loc de ÇS.C. ”PracticÒ Ñ S.A., ZimniceaÈ.

ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului contractat
pentru trim. IV/1995 în cursul anului
Ñ lei Ñ
Trim. IV
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

16.770
27.600
51.840
9.600
86.400
8.000
17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune, contracte
de societate etc.)
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

per anunþ

5.000

per anunþ

7.000

per anunþ

12.000

per cuvânt

100

per cuvânt

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

per poziþie

15.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

39.000

1.900
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau, dupã caz, cu dispoziþie sau ordin de platã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178/1995 conþine 16 pagini.

Preþul 192 lei

40.816

