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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social,
precum ºi pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995
În baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social ºi ale Ordonanþei Guvernului
nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 13/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Consiliile locale, în funcþie de condiþiile
specifice, aprobã criterii proprii de evaluare a veniturilor
nete care se pot obþine din creºterea ºi valorificarea animalelor ºi pãsãrilor, precum ºi din valorificarea altor bunuri
realizate în gospodãriile populaþiei din mediul rural ºi, dupã
caz, din mediul urban, nominalizate de primar.
(2) La stabilirea criteriilor proprii de evaluare conform
alin. (1) se vor avea în vedere limitele minime ale veniturilor nete prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre pentru principalele categorii de animale ºi pãsãri, prevãzute în
anexa nr. I la prezenta hotãrâre.
(3) Limitele minime ale veniturilor nete prevãzute la
alin. (2) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului, în
funcþie de evoluþia preþurilor.

(4) Criteriile prevãzute la alin. (1) se afiºeazã la sediul
consiliului local.
Art. 2. Ñ (1) Familiile ºi persoanele singure, care au în
proprietate sau în folosinþã numai locuinþa ºi bunurile necesare nevoilor familiale, pot beneficia, în condiþiile legii, de
ajutor social.
(2) În vederea acordãrii ajutorului social, bunurile de
natura celor prevãzute în anexa nr. II la prezenta hotãrâre
nu sunt considerate bunuri necesare.
Art. 3. Ñ (1) Familiile ºi persoanele singure, care au în
proprietate terenuri, clãdiri, spaþii locative sau alte bunuri
mobile sau imobile peste nivelul celor prevãzute la art. 2
alin. (1) din prezenta hotãrâre, vor declara, la solicitarea
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ajutorului social, veniturile realizate din valorificarea bunurilor respective.
(2) Pe baza sumelor rezultate din valorificarea bunurilor,
precum ºi din utilizarea economiilor sau a disponibilitãþilor
din conturile bancare ºi de la C.E.C., se calculeazã
perioada de timp în care familia sau persoana singurã are
asigurat venitul net lunar prevãzut la art. 3 din Legea
nr. 67/1995. Dreptul la ajutor social se poate acorda, în
condiþiile legii, de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în
care a expirat perioada de timp astfel stabilitã.
Art. 4. Ñ (1) Persoanele apte de muncã, care nu sunt
salariate ºi nu realizeazã venituri cel puþin la nivelul salariului minim brut pe þarã din alte activitãþi, se iau în considerare ca membri de familie la determinarea nivelului
venitului net lunar al acesteia, numai dacã fac dovada cã
s-au prezentat la oficiul forþei de muncã pentru încadrare
ºi nu au refuzat un loc de muncã cu contract de muncã
pe perioadã determinatã sau nedeterminatã, ori cu convenþie civilã sau un curs de calificare recomandat sau la care
au fost înscrise.
(2) Repartizarea în muncã se poate face ºi de cãtre primar, pentru realizarea unor acþiuni sau lucrãri de interes
local sau la solicitarea unor persoane fizice.
(3) Primarul are obligaþia sã comunice oficiului forþei de
muncã beneficiarii de ajutor social care se încadreazã în
prevederile alin. (1), pentru a se lua mãsuri de repartizare
în muncã cu prioritate a persoanelor în cauzã, oferindu-le
acestora orice loc de muncã.
Art. 5. Ñ (1) Pentru soluþionarea cererii de ajutor social,
primarul poate dispune efectuarea anchetei sociale, document care reprezintã probã legalã, în caz de atac al dispoziþiei primarului pe calea contenciosului administrativ.
(2) Stabilirea dreptului la ajutor social unor familii sau
persoane singure se face, în condiþiile legii, în limita fondurilor aprobate cu aceastã destinaþie.
(3) În situaþia în care cererile depãºesc nivelul fondurilor
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul local, precum ºi
la sesizarea oricãrei persoane fizice sau juridice, primarul
are obligaþia sã dispunã efectuarea de anchete sociale
pentru toþi solicitanþii de ajutor social. Ancheta socialã este
obligatorie ºi în situaþia în care familia sau persoana care
solicitã ajutor social locuieºte ºi gospodãreºte împreunã cu
alte familii sau persoane.
(4) La efectuarea anchetelor sociale pot participa ºi
reprezentanþi ai instituþiilor publice care îºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul localitãþii, precum ºi ai organizaþiilor
neguvernamentale.
(5) Persoanele care efectueazã ancheta socialã vor evidenþia veniturile nete lunare ºi bunurile nedeclarate sau
subevaluate, precum ºi activitãþile potenþial aducãtoare de
venituri, desfãºurate de cãtre membrii familiei, pentru a fi
luate în calcul la stabilirea dreptului ºi a cuantumului ajutorului social.
(6) În cazul familiei sau persoanei singure care solicitã
ajutorul social ºi convieþuieºte în aceeaºi gospodãrie cu
alte familii sau persoane ºi contribuie împreunã la realizarea unor bunuri ºi venituri sau la consumul acestora se iau
în calcul veniturile totale nete realizate ºi numãrul persoanelor din gospodãria respectivã.
(7) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza ºi
informaþii de la cel puþin douã persoane care cunosc situaþia materialã, socialã ºi civilã a persoanelor din gospodãria
solicitantului de ajutor social.
Art. 6. Ñ La stabilirea venitului net lunar al familiei sau
persoanei singure, care a solicitat ajutor social potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 67/1995, se iau în conside-

rare ºi drepturile corespunzãtoare unor creanþe legale, cum
sunt: alocaþia de stat pentru copii, ajutorul de integrare profesionalã, ajutorul de ºomaj, alocaþia de sprijin, alte creanþe
legale care pot fi valorificate.
Art. 7. Ñ În vederea aplicãrii prevederilor art. 17 din
Legea nr. 67/1995, primarul va desemna, prin dispoziþie
scrisã, persoanele care rãspund de efectuarea anchetelor
sociale, de calculul ºi acordarea vizei de control financiar
preventiv pentru stabilirea ºi plata ajutoarelor sociale.
Art. 8. Ñ (1) Plata ajutorului social se face lunar, pe
bazã de stat de platã, mandat poºtal sau prin cont curent;
data plãþii ºi modalitatea de platã se stabilesc de cãtre primar ºi se afiºeazã la consiliul local.
(2) Primarul poate organiza plata integralã sau parþialã a
ajutorului social prin acordarea, pentru toþi sau pentru o
parte dintre membrii familiei, a unor alimente, medicamente,
rechizite ºcolare pentru copii, precum ºi prin plata întreþinerii legal stabilite de cãtre asociaþiile de locatari, sau a combustibilului pentru încãlzire.
Art. 9. Ñ (1) Pentru toate sumele ce vor fi plãtite cu
titlu de ajutor social, primarul va dispune reanalizarea cererilor aprobate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, ºi a documentelor care au stat la baza acordãrii
acestui drept, urmând sã stabileascã, prin dispoziþie, menþinerea dreptului la ajutor social, modificarea cuantumului
sau, dupã caz, încetarea dreptului la ajutor social.
(2) Primarul poate dispune ºi reanalizarea cererilor aprobate ulterior intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, pentru a
verifica îndeplinirea obligaþiei prevãzute la art. 12 din Legea
nr. 67/1995.
(3) 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. 10. Ñ Listele nominale privind aprobarea sau respingerea cererilor pentru acordarea ajutorului social, cu
semnãtura primarului, se afiºeazã la sediul consiliului local.
Art. 11. Ñ Formularele necesare aplicãrii prevederilor
Legii nr. 67/1995 se asigurã de cãtre consiliile locale din
fonduri prevãzute în bugetele locale.
Art. 12. Ñ Normele metodologice pentru aplicarea Legii
nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum ºi modalitãþile de
platã a drepturilor reglementate de lege, modificate ºi completate potrivit prevederilor prezentei hotãrâri, sunt cele prezentate în anexa nr. III.
Art. 13. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi
Ministerul Finanþelor pot emite precizãri, în condiþiile legii,
pentru soluþionarea unor probleme în legãturã cu stabilirea
dreptului ºi a modalitãþilor de platã a ajutorului social.
Art. 14. Ñ (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului
ce se acordã soþiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se prevãd în bugetul Ministerului Apãrãrii Naþionale.
(2) Stabilirea locului ºi plata ajutorului ce se acordã soþiilor 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. 15. Ñ (1) Primarul poate dispune acordarea unor
ajutoare de urgenþã, în condiþiile legii, în limita fondurilor
prevãzute în bugetul local.
(2) Ajutoarele prevãzute la alineatul precedent pot fi
acordate, în condiþiile legii, în limita fondurilor prevãzute în
bugetul local ºi la propunerea direcþiilor judeþene de muncã
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ºi protecþie socialã, respectiv a Direcþiei generale de muncã
ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti.
(3) Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de
urgenþã, în condiþiile legii, la propunerea Ministerului Muncii
ºi Protecþiei Sociale, din fondurile prevãzute cu aceastã
destinaþie.
(4) Acordarea de ajutoare de urgenþã se face pe bazã
de anchetã socialã.
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Art. 16. Ñ Anexele nr. I, II ºi III fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 17. Ñ (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la
1 martie 1996.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se
abrogã, cu excepþia art. 8 alin. (1), Hotãrârea
Guvernului nr. 565 din 28 iulie 1995 ºi orice alte dispoziþii contrare.

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, 1 martie 1996.
Nr. 125.

ANEXA Nr. I

CRITERII

privind limitele minime ale veniturilor nete
care se pot obþine din creºterea ºi valorificarea animalelor ºi pãsãrilor,
precum ºi din valorificarea altor bunuri realizate în gospodãrie, care, potrivit art. 6 alin. (2)
din Legea nr. 67/1995, sunt considerate bunuri ce pot fi pãstrate
ca fiind necesare nevoilor familiale

Principalele categorii de animale
ºi pãsãri

Ñ Bovine:
¥ vaci, bivoliþe
¥ boi, bivoli
¥ viþei pânã la 6 luni
¥ tãuraºi
Ñ Porcine
Ñ Ovine
Ñ Caprine
Ñ Cabaline:
¥ cai
¥ mãgari
¥ catâri
Ñ Pãsãri:
¥ raþe
¥ gãini
¥ gâºte
¥ curci
Ñ Familii de albine
Ñ Iepuri de casã
Ñ Nurci, nutrii

Limita minimã de venit
(lei/an ºi unitate)
Zona de fertilitate
I, II ºi III

IV ºi V

300.000
500.000
100.000
200.000
100.000
20.000
20.000

180.000
300.000
60.000
120.000
60.000
12.000
12.000

600.000
200.000
300.000

360.000
120.000
180.000

8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
10.000
15.000

5.000
7.000
6.000
10.000
20.000
6.000
15.000

NOTÃ:

Consiliul local va stabili ºi va aproba limite minime de venit ºi pentru alte categorii de animale ºi pãsãri, precum ºi pentru bunuri realizate în gospodãrie care se valorificã pe piaþã (fructe,
obiecte de uz casnic ºi gospodãresc, îmbrãcãminte, încãlþãminte etc.).
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ANEXA Nr. II

BUNURI ÎN PROPRIETATE SAU ÎN FOLOSINÞÃ

care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale în sensul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 67/1995
1. Motociclete*) ºi scutere*)
2. Autoturisme*), autoutilitare, autocamioane de orice fel
ºi remorci, ºalupe, bãrci cu motor, rulote, autobuze, microbuze ºi alte mijloace de transport
3. Tractoare
4. Combine, semãnãtori, secerãtori ºi alte utilaje agricole cu tracþiune mecanicã
5. Prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale,
aparate de dãrãcit, cazane de fabricat rachiu, ferãstraie
mecanice pentru lemn

6. Tablouri ºi obiecte de artã
7. Bijuterii ºi obiecte ornamentale din metale preþioase
8. Clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei; terenuri intravilane
9. Terenuri agricole în suprafaþã de peste 10.000 m2
în zonele colinare ºi de ºes ºi de peste 20.000 m 2 în
zonele montane, în medie pe membru de familie
10. Alte bunuri stabilite de consiliul local.

*) Se excepteazã mijloacele de transport adaptate, din proprietatea persoanelor handicapate.
ANEXA Nr. III

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 ºi soluþionarea cererilor pentru acordarea
ajutorului social

1.1. Ñ Primarul organizeazã activitatea de primire, înregistrare ºi soluþionare a cererilor pentru acordarea ajutorului
social, asigurând evidenþa ºi plata drepturilor stabilite în
conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare.
1.2. Ñ Cererea pentru acordarea ajutorului social
(modelul nr. 1) se completeazã de cãtre unul dintre membrii familiei care are capacitatea de exerciþiu al drepturilor
civile sau, în cazurile prevãzute de lege, de cãtre tutorele
sau curatorul persoanei din familia îndreptãþitã. 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.
1.3. Ñ Cererea pentru acordarea ajutorului social este
însoþitã de declaraþia titularului (modelul nr. 1A) cu privire
la deþinerea în proprietate sau în folosinþã a bunurilor de
natura celor prevãzute în anexa nr. II la prezenta hotãrâre.
1.4. Ñ La depunerea cererii se prezintã acte (copie
legalizatã sau certificatã de funcþionarul desemnat de primar sau originalul) din care sã rezulte datele de identificare a titularului, numãrul membrilor de familie ce se vor
lua în considerare la stabilirea dreptului la ajutor social,
precum ºi veniturile nete realizate de membrii familiei, dupã
cum urmeazã:
Ñ buletinul de identitate al titularului ºi al celorlalþi
membri de familie; pentru cetãþenii strãini sau apatrizi care
au reºedinþa în România se prezintã carnetul de identitate
sau legitimaþia provizorie;
Ñ actul din care sã rezulte calitatea titularului de tutore
sau curator, dacã este cazul (copie);
Ñ certificatele de naºtere ale copiilor (copii);
Ñ certificatul de cãsãtorie (copie);
Ñ adeverinþe de elev sau de student, eliberate în luna
curentã sau în luna anterioarã depunerii cererii pentru
acordarea ajutorului social; în adeverinþa de elev sau de
student se va menþiona dacã beneficiazã de bursã, tipul ºi
cuantumul acesteia;
Ñ hotãrârea de adopþie sau de încredinþare a minorului,
potrivit legii (copie);

Ñ hotãrârea judecãtoreascã, actualizatã, privind obligaþia
legalã de întreþinere (copie);
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;
Ñ talonul de platã a ajutorului de ºomaj, a ajutorului de
integrare profesionalã sau a alocaþiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultima lunã completã;
Ñ adeverinþe din care sã rezulte venitul brut ºi net,
realizate în luna anterioarã depunerii cererii de acordare a
ajutorului social, de cãtre persoanele încadrate în muncã
(salarii, sporuri, premii ºi orice alte drepturi bãneºti sau în
naturã); potrivit art. 1 din Legea nr. 68/1993 persoanele
juridice ºi fizice care angajeazã personal salariat cu contract de muncã (normã întreagã) sunt obligate sã garanteze în platã un salariu brut lunar cel puþin egal cu salariul
de bazã minim brut pe þarã;
Ñ adeverinþã de salariu net, din luna curentã sau, 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 declaraþia pe propria rãspundere prevãzutã la art. 7
alin. (2) din Legea nr. 67/1995;
Ñ alte acte doveditoare privind veniturile realizate, considerate necesare de cãtre titularul ajutorului social sau de
cãtre primar.
1.5. Ñ Actele de identificare ºi cele privind numãrul
membrilor familiei pentru acordarea ajutorului social, în
cazul refugiaþilor stabiliþi în România, vor fi cele de care
dispun aceºtia potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
1.6. Ñ În legãturã cu prezentarea adeverinþei de la oficiul forþei de muncã se au în vedere urmãtoarele:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 55
Ñ persoanele care nu sunt salariate, dar realizeazã
venituri din alte activitãþi, cel puþin la nivelul salariului de
bazã minim brut pe þarã, nu au obligaþia sã prezinte adeverinþe de la oficiul forþei de muncã;
Ñ persoanele care au împlinit vârsta de 62 de ani bãrbaþii ºi 57 de ani femeile, indiferent dacã au desfãºurat
sau nu activitãþi salariale, nu au obligaþia sã prezinte adeverinþe de la oficiul forþei de muncã;
Ñ minorii în vârstã de peste 16 ani au obligaþia sã prezinte adeverinþã, dacã nu urmeazã cursuri la învãþãmântul
de zi ºi nu realizeazã venituri cel puþin la nivelul salariului
de bazã minim brut pe þarã.
În situaþia în care persoana aptã de muncã ºi obligatã
sã prezinte adeverinþã de la oficiul forþei de muncã refuzã
un loc de muncã oferit sau frecventarea unui curs de calificare, adeverinþa nu i se mai elibereazã decât dupã o
perioadã în care a fost încadratã în muncã sau a realizat
venituri din alte activitãþi cel puþin la nivelul salariului minim
de bazã brut pe þarã.
La depunerea cererii de ajutor social se ia în considerare ºi refuzul solicitantului pentru locurile de muncã oferite
de primar în condiþiile art. 4 alin. (2) din prezenta hotãrâre.
1.7. Ñ Funcþionarul desemnat pentru primirea ºi înregistrarea cererii pentru acordarea ajutorului social (modelul
nr. 1) 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 cãtre funcþionar, în vederea prelucrãrii
automate a datelor;
Ñ numãrul membrilor de familie, completat în spaþiul
rezervat, se referã numai la membrii de familie care se iau
în considerare la stabilirea dreptului la ajutor social [conform art. 2 ºi art. 5 alin. (1) din lege]. Nu se iau în considerare în numãrul membrilor de familie persoanele aflate în
întreþinerea statului (în instituþii de asistenþã socialã, pentru
satisfacerea serviciului militar obligatoriu, în unitãþi de
învãþãmânt special cu internat, în detenþie etc.);
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, creanþe legale care pot fi
valorificate, convenþii civile de întreþinere aflate în executare
etc. ºi din veniturile în bani sau în naturã realizate de
familie din agriculturã, zootehnie etc.;
Ñ veniturile nete individuale realizate de membrii familiei
se completeazã de cãtre titular la pag. 2 din cererea pentru 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 referã la
anul calendaristic curent ºi se completeazã în cererea pentru acordarea ajutorului social 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 cãtre funcþionar);
dacã existã mai mulþi proprietari aflaþi în indiviziune, în funcþie de numãrul acestora se va înscrie
partea din venitul net 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
completeazã de cãtre funcþionar pe baza criteriilor
proprii, aprobate de consiliul local, ºi a numãrului

5

de animale, pãsãri, stupi de albine etc., declarate
de solicitant, pentru el ºi pentru membrii familiei
sau, dupã caz, din gospodãrie, la data depunerii
cererii pentru acordarea ajutorului social sau ulterior;
¥ veniturile anuale realizate de familie din arende,
chirii, rente, dividende, economii la C.E.C., depozite în conturi bancare, precum ºi din valorificarea
unor bunuri din proprietate sau realizate în gospodãrie ºi nominalizate de primar, se înscriu de cãtre
titular în cererea pentru acordarea ajutorului social,
funcþionarul calculând venitul net lunar corespunzãtor.
În situaþia în care familia sau persoana singurã, care a
solicitat ajutor social, convieþuieºte cu alte familii sau persoane ºi contribuie împreunã cu acestea la realizarea unor
bunuri sau venituri ale gospodãriei, veniturile nete anuale ºi
lunare se stabilesc pe baza venitului mediu net ce revine
pe persoanã.
1.8. Ñ 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 se completeazã de cãtre funcþionar pe cererea pentru acordarea ajutorului social.
1.9. Ñ Pentru fiecare solicitant se întocmeºte o documentaþie distinctã, pãstrându-se actele care au stat la baza
stabilirii dreptului la ajutor social, precum ºi cele emise
ulterior de cãtre primar; documentele se pãstreazã ºi se
completeazã sau se modificã ori de câte ori intervin schimbãri în componenþa sau în cuantumul veniturilor familiei.
Schimbãrile intervenite dupã depunerea cererii pentru acordarea ajutorului social, referitoare la veniturile familiei (gospodãriei) ºi la numãrul membrilor, se comunicã în scris de
cãtre titular, iar cele care rezultã din anchetele sociale se
anexeazã la documentaþia existentã.
1.10. Ñ În vederea soluþionãrii cererii pentru acordarea
ajutorului social sau a modificãrii/încetãrii plãþii ajutorului
social, primarul dispune efectuarea anchetei sociale, dacã
existã dubii, sesizãri sau în alte cazuri motivate.
2. Alte precizãri privind soluþionarea cererilor pentru
acordarea ajutorului social

2.1. Ñ În cazul soþilor despãrþiþi în fapt, care nu au
domiciliul comun, unul dintre soþi, exercitându-ºi singur
drepturile ºi îndatoririle faþã de copiii lui minori, poate beneficia de ajutor social, în condiþiile legii, prezentând orice
mijloace de probã legale cu privire la veniturile celuilalt soþ;
existenþa unei hotãrâri judecãtoreºti privind stabilirea pensiei
de întreþinere este relevantã în acest sens.
2.2. Ñ Persoana singurã, necãsãtoritã, care are în
întreþinere un copil minor a cãrui paternitate nu a fost stabilitã, poate beneficia de ajutor social, în condiþiile legii, în
temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 67/1995;
dovada lipsei veniturilor din creanþe legale de întreþinere se
poate face potrivit art. 7 alin. (2) ºi art. 9 alin. (2) din lege.
2.3. Ñ În cazul în care într-o gospodãrie convieþuiesc
mai multe familii, iar în evidenþele oficiale figureazã cu
venituri numai una dintre ele, în vederea stabilirii veniturilor
nete realizate de fiecare familie, situaþia se analizeazã pe
bazã de anchetã socialã, în condiþiile prevãzute de art. 9
alin. (2) din Legea nr. 67/1995 ºi de art. 5 alin. (6) din
prezenta hotãrâre, urmând ca primarul sã decidã asupra
dreptului la ajutor social.
2.4. Ñ Atunci când unul sau ambii soþi, persoane apte
de muncã, nu sunt salariaþi ºi nu realizeazã venituri din
alte activitãþi cel puþin la nivelul salariului de bazã minim
brut pe þarã, dacã nu prezintã adeverinþe de la oficiul forþei
de muncã conform prevederilor art. 5 alin. (1) ºi ale art.
13 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, nu se vor lua în considerare ca membri de familie la determinarea nivelului venitului net pe familie, dar nu pot fi excluºi de la dreptul de a
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formula cererea pentru acordarea ajutorului social, dacã au
copii minori; în aceastã situaþie, unul dintre soþi poate
depune cererea pentru acordarea ajutorului social, iar în
numãrul membrilor de familie pentru stabilirea nivelului de
venit net lunar, prevãzut la art. 3 alin. (1) din lege, se va
lua în considerare numai numãrul copiilor minori ºi, dupã
caz, soþul care a prezentat adeverinþa de la oficiul forþei de
muncã. La determinarea cuantumului ajutorului social se
vor lua în calcul veniturile nete realizate de pãrinþi, potrivit
obligaþiei legale de întreþinere conform Codului familiei.
2.5. Ñ Primarul va stabili persoanele cele mai îndreptãþite sã beneficieze de masã la cantina de ajutor social
din cadrul familiilor sau persoanelor singure care beneficiazã, în condiþiile legii, de ajutor social ºi perioada de
acordare, dând prioritate copiilor, persoanelor bolnave ºi
persoanelor în vârstã.
3. Determinarea cuantumului ajutorului social

3.1. Ñ În vederea soluþionãrii cererii pentru acordarea
ajutorului social, funcþionarul completeazã Fiºa de calcul
(recalculare) al ajutorului social (modelul nr. 2), pe baza
datelor din cererea titularului.
Fiºa 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 pentru acordarea ajutorului social privind:
a) veniturile nete lunare rezultate din însumarea veniturilor individuale realizate de membrii familiei, aºa cum au
fost menþionate la pag. 2 din cerere;
b) veniturile nete lunare realizate din agriculturã, respectiv suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.1. din cerere;
c) veniturile nete lunare realizate din creºterea ºi valorificarea animalelor, pãsãrilor, albinelor etc., respectiv suma
veniturilor nete lunare de la pct. 2.2., 2.3. ºi 2.4. din cerere;
d) veniturile nete lunare realizate de familie din economii
la C.E.C., depozite în conturi bancare, precum ºi din valorificarea unor bunuri din proprietate, respectiv veniturile
lunare de la pct. 2.5. ºi 2.6. din cerere;
e) alte venituri nete lunare realizate de familie din
arende, chirii, rente, dividende, din valorificarea unor bunuri
realizate în gospodãrie etc., respectiv veniturile lunare de
la pct. 2.7. din cerere;
Ñ la pct. 3 Ñ majorãri ale nivelului veniturilor nete
lunare prevãzut de lege:
a) 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 Legea nr. 67/1995];
b) se completeazã numai pentru familiile cu peste 5
membri [conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 67/1995];
Ñ la pct. 4 Ñ la nivelul venitului net corespunzãtor
componenþei familiei, prevãzut de lege, se adaugã sumele
stabilite la pct. 3 de mai sus;
Ñ la pct. 5 Ñ se calculeazã perioada de timp (numãr
de luni), posibilã de acoperire a nivelului de venit net lunar
prevãzut de lege, prin utilizarea veniturilor realizate din economii la C.E.C., depozite în conturi bancare, precum ºi din
valorificarea unor bunuri din proprietate, înscrise la pct. 2.d)
de mai sus;
Ñ la pct. 6 Ñ se înscrie cuantumul ajutorului social,
calculat ca diferenþã între sumele totale de la pct. 4 ºi pct.
2 de mai sus. Dacã din calcul rezultã un cuantum al ajutorului social mai mic de 5.300 lei, se acordã 5.300 lei.
Calculul ajutorului social nu se efectueazã în situaþia în
care rezultatul de la pct. 5 de mai sus este supraunitar
(mai mare decât 1), respectiv perioada de timp depãºeºte
o lunã.

Fiºa de calcul al ajutorului social se semneazã de cãtre
persoana care a efectuat calculele ºi se vizeazã pentru
control financiar preventiv.
3.2. Ñ Documentaþia este prezentatã primarului, care, în
termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, decide
asupra dreptului la ajutor social, prin dispoziþie scrisã.
Pe baza dispoziþiei primarului se întocmeºte, dupã caz,
Comunicarea privind stabilirea ajutorului social (modelul
nr. 3A) sau Comunicarea privind respingerea dreptului la ajutor social (modelul nr. 3B), documente care se transmit titularului de ajutor social în termen de 15 zile de la emiterea
dispoziþiei primarului.
3.3. Ñ Pe versoul fiºei de calcul al ajutorului social se
înscriu date în legãturã cu prezentarea adeverinþelor eliberate de oficiul forþei de muncã (potrivit prevederilor
art. 13Ñ16 din Legea nr. 67/1995).
3.4. Ñ În cazul recalculãrii cunatumului 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 (modelul nr. 3A).
4. Suspendarea ºi încetarea plãþii ajutorului social

4.1. Ñ 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,
la nivelul salariului de bazã minim brut pe þarã, nu prezintã
la 3 luni adeverinþa de la oficiul forþei de muncã, eliberatã
pe bazã de cerere scrisã (modelul 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 de alocaþie de sprijin
se prezintã, la 3 luni, Carnetul de evidenþã, vizat pentru
luna curentã de cãtre oficiul forþei de muncã.
Suspendarea plãþii ajutorului social se face începând cu
a doua lunã dupã expirarea perioadei de 3 luni plãtite.
4.2. Ñ În cazurile în care primarul se sesizeazã, din
oficiu sau la iniþiativa unor persoane fizice sau juridice, cã
titularului de ajutor social i s-au schimbat condiþiile pentru
acordarea acestui drept, plata se suspendã pânã la clarificarea situaþiei prin anchetã socialã.
Primarul poate suspenda plata ajutorului social prin dispoziþie, în cazul în care constatã, prin anchetã socialã, cã,
sumele acordate ca drept de ajutor social nu sunt utilizate
pentru nevoile familiei.
4.3. Ñ Recuperarea debitelor constatate se face în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 67/1995.
4.4. Ñ În cazul în care familia sau persoana singurã
care primeºte ajutor social îºi schimbã domiciliul, titularul va
putea solicita, în condiþiile legii, ajutor social primarului localitãþii în care are noul domiciliu, cãruia îi va prezenta o
adeverinþã de încetare a plãþii, emisã de primarul localitãþii
în care a avut anterior domiciliul.
5. Raportarea lunarã privind ajutorul social

5.1. Ñ Primarii comunicã, pânã la data de 10 a fiecãrei
luni, la direcþiile judeþene de muncã ºi protecþie socialã,
respectiv la Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã
a municipiului Bucureºti, date statistice referitoare la aplicarea Legii nr. 67/1995 Ñ Raport statistic privind acordarea
ajutorului social, a indemnizaþiei de naºtere ºi a ajutorului de
urgenþã, conform Legii nr. 67/1995 (modelul nr. 5).
5.2. Ñ În cazul actualizãrii nivelurilor veniturilor prevãzute de Legea nr. 67/1995 pentru calculul ajutorului social,
intervalele de cuantumuri prevãzute în raportul statistic
(modelul nr. 5) se modificã ºi se comunicã de cãtre
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Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale prin direcþiile judeþene de muncã ºi protecþie socialã ºi Direcþia generalã de
muncã ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti.
II. Indemnizaþia de naºtere
Indemnizaþia de naºtere se acordã la cerere, o singurã
datã, pentru fiecare copil nãscut, începând cu cel de-al doilea (modelul nr. 6).
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Cererea se depune la primarul localitãþii în care domiciliazã mama.
La cerere se anexeazã copia de pe certificatul de naºtere al copilului pentru care se solicitã indemnizaþia de naºtere, precum ºi al unui copil nãscut anterior.
Drepturile privind indemnizaþia de naºtere neridicate la
data intrãrii în vigoare a Legii nr. 67/1995 se stabilesc ºi
se acordã la nivelul sumelor prevãzute de reglementãrile
legale în vigoare la data naºterii copilului.
MODELUL Nr. 1

PRIMAR
MUNICIPIU, SECTOR, ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Numãr de înregistrare .........................
Ziua .......... luna ........ anul ................
CERERE
pentru acordarea ajutorului social
Subsemnatul(a) ................................................., având calitatea de .......................................,
(numele ºi prenumele)

(soþ, soþie, tutore, curator)

nãscut(ã) la data de ..................................., domiciliat(ã) în localitatea ..............................................,
(ziua, luna, anul)

(codul, denumirea)

str. ................................................... nr. ........., bl. ........., sc. ........., ap. ........., oficiul poºtal .............,
(codul, denumirea)

judeþul/sectorul ........................................., posesor al buletinului de identitate (carnet de identitate,
legitimaþie 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.

Numele ºi prenumele

1.

Soþ

2.

Soþie

3.

Copii

Data naºterii
(ziua, luna, anul)

Categoria socioeconomicã*)
Denumirea

Codul

Codul 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.
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Ñ 2 Ñ
VENITURI INDIVIDUALE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

Veniturile nete individuale lunare*) realizate din:
TOTAL
**) Suma **) Suma **) Suma **) Suma **) Suma **) Suma (lei)
Codul (lei) Codul (lei) Codul (lei) Codul (lei) Codul (lei) Codul (lei)

TOTAL VENITURI:

**) În cazul în care o persoanã realizeazã mai mult de 6 categorii de venituri, va continua completarea codurilor ºi
a 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 (pag. 4).
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Ñ 3 Ñ
2. Venituri familiale
2.1. Venituri nete realizate de familie din agriculturã:

Ñ teren agricol

Suprafaþa
(ha)

Venitul net
anual
(lei)

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

Venitul net
lunar
(lei)

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

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

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

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

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

Ñ alte venituri

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

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

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

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

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

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

Categoria

Numãrul

Venitul net Venitul net
anual
lunar
(lei)
(lei)

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

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

*)
*)
*)
*)

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

*)
*)
*)
*)

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

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

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

*)
*)
*)
*)

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

*)
*)
*)
*)

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

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

2.5. Venituri nete realizate de familie din economii, depozite bancare

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

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

2.6. Venituri nete realizate din valorificarea
unor bunuri în proprietate

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

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

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

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

2.7. Alte venituri nete realizate de familie din
arende, chirii, rente, dividende, din valorificarea unor bunuri realizate în gospodãrie
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 de obligaþiile ce-mi revin potrivit prevederilor Legii nr. 67/1995 privind
ajutorul social 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) ºi din veniturile familiale (pag. 3).

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

*) Se completeazã de cãtre funcþionarul de la consiliul local.
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Ñ 4 Ñ
CATEGORII DE VENITURI CE SE IAU ÎN CONSIDERARE
LA STABILIREA AJUTORULUI SOCIAL
Codul

Categoria de venituri

Codul

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

Pensia de asigurãri sociale de stat,
pentru militari, I.O.V.R. ºi cea stabilitã pentru cinstirea eroilor-martiri ºi
a urmaºilor acestora

16

Salariul plãtit pentru îngrijirea, supravegherea ºi acordarea de ajutor
permanent unei persoane handicapate, conform Legii 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

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

Format A3/t2
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MODELUL Nr. 1A

DECLARAÞIE

Subsemnatul(a)....................................................., având calitatea de ...................................... ,
(soþ, soþie, tutore, curator)

nãscut(ã) la data de..................................., domiciliat(ã) în localitatea..............................................,
str. ................................................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., declar pe propria
rãspundere cã familia pe care o reprezint nu are în proprietate sau în folosinþã bunuri de natura
celor de mai jos:
Ñ motociclete ºi scutere
Ñ autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel ºi remorci, ºalupe, bãrci cu motor,
rulote, autobuze, microbuze ºi alte mijloace de transport
Ñ tractoare
Ñ combine, semãnãtori ºi alte utilaje agricole cu tracþiune mecanicã
Ñ prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dãrãcit, cazane de fabricat
rachiu, ferãstraie mecanice pentru lemn
Ñ tablouri ºi obiecte de artã
Ñ bijuterii ºi obiecte ornamentale din metale preþioase
Ñ clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei; terenuri intravilane
Ñ terenuri agricole în suprafaþã de peste 10.000 m2, în zonele colinare ºi de ºes, ºi peste
20.000 m2 în zonele montane, în medie pe membru de familie
Ñ alte bunuri cum sunt: ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Am luat cunoºtinþã cã declararea necorespunzãtoare a adevãrului în legãturã cu datele precizate mai sus, în vederea producerii de consecinþe juridice, constituie infracþiunea de ”fals în
declaraþieÒ în condiþiile prevãzute de art. 292 din Codul penal ºi se pedepseºte cu închisoare sau
cu amendã.
Semnãtura titularului,
.......................................

Data: .........................

MODELUL Nr. 2
TITULAR

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

Numele: ......................................
Prenumele: ................................

FIªÃ DE CALCUL (RECALCULARE)
AL AJUTORULUI SOCIAL

1. Numãrul total al membrilor de familie
care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social
2. Venitul net lunar pe familie,
din care:

.......... persoane
................ lei

a) Total venituri nete lunare individuale, realizate de membrii
familiei

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

b) Venituri nete lunare, realizate din agriculturã

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

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

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

d) Venituri nete lunare, realizate de familie din economii la C.E.C.,
depozite în conturi bancare, precum ºi din valorificarea
unor bunuri din proprietate
e) Alte venituri nete lunare, realizate de familie din arende,
chirii, rente, dividende etc.
3. Majorãri ale nivelului veniturilor nete lunare,
din care:
a) Numãrul membrilor de familie care realizeazã venituri __ x 5.300 lei
(salariaþi cu contract de muncã sau convenþie civilã,
activitãþi pe cont propriu)

................ lei
................ lei
................ lei
................ lei
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b) Numãrul membrilor de familie peste 5 __ x 26.300 lei

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

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

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

5. Perioada de timp posibilã de acoperire a nivelului venitului net
lunar, prevãzut de lege (ºi indexat ulterior) prin utilizarea veniturilor
de la pct. 2.d)
pct. 2d) X 12
pct. 4 Ñ pct. 2

= ........................... luni

6. Cuantumul ajutorului social
(Nu se calculeazã, dacã rezultatul de la pct. 5 este mai mare decât 1).

pct. 4 Ð pct. 2 = ........................... lei/lunã
Se acordã începând cu data de ............................ .
Întocmit,

Vizã de control financiar preventiv,
MODELUL Nr. 3A

PRIMAR
MUNICIPIU, SECTOR, ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Nr. .........../..........................
COMUNICARE
*)
stabilirea
[ ]
modificarea
[ ]
suspendarea
[ ]
încetarea
[ ]
ajutorului social
În baza dispoziþiei primarului nr. ............., începând cu data de .............., se stabileºte/se
modificã/se suspendã/ înceteazã ajutorul social în cuantum de ......................................... lei, acordat
familiei dlui (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.
privind:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Primar,
*) Se marcheazã cu ,,XÒ dispoziþia primarului.

MODELUL Nr. 3B

PRIMAR
MUNICIPIU, SECTOR, ORAª, COMUNÃ

...............................................................
Nr. .........../..........................
COMUNICARE
privind respingerea dreptului la ajutorul social
Potrivit dispoziþiei primarului nr. ............ se respinge cererea dv., înregistratã cu nr. ............,
privind acordarea ajutorului social familiei dlui (dnei) ........................, cu domiciliul în localitatea
................, str. .................. nr. ..........., judeþul/sectorul .............., din urmãtoarele motive:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Dispoziþia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.
Primar,
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MODELUL Nr. 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 Secþia de poliþie .................... la data de ..........., 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 sau
un curs de calificare oferit.

Director,

ªef oficiu,

**) Se completeazã de cãtre solicitant ºi se înregistreazã la oficiul forþei de muncã.
**) Se completeazã de cãtre oficiul forþei de muncã.
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MODELUL Nr. 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. Situaþia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social
Numãrul de cereri
Nr.
crt.

Categoria de beneficiari

0

1

Existente la
Aprobate
începutul
(ºi repuse
lunii
în platã) în
raportate
luna raportatã
2

3

Suspendate
de la platã
în luna
raportatã

Ieºite din
platã în luna
raportatã

Existente
la sfârºitul lunii
raportate

4

5

6 = 2+3Ð4Ð5

Sumele
aprobate
(mii lei)

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. Ajutoare sociale plãtite în luna raportatã

Intervalele de cuantumuri*)

5.300
5.301 Ð 20.000
20.001 Ð 40.000
40.001 Ð 60.000

Numãrul
de ajutoare

Sumele
plãtite (lei)

2. Indemnizaþia de naºtere
Ñ numãr de beneficiare:
Ñ total cumulat, de la începutul
anului:
Ñ sume plãtite:
Ñ total cumulat, de la începutul
anului:

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

60.001 Ð 80.000
80.001 Ð 100.000

3. Ajutoare de urgenþã

100.001 Ð 120.000

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

120.001 Ð 140.000
peste 140.000
TOTAL:

Primar,

Întocmit,

*) Se actualizeazã potrivit prevederilor din normele metodologice cuprinse în anexa nr. III.

........
........
........
........
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MODELUL Nr. 6

PRIMAR
MUNICIPIU, SECTOR, ORAª, COMUNÃ

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

CERERE
pentru acordarea indemnizaþiei de naºtere

Subsemnata ...................., nãscutã la data de....................., domiciliatã în localitatea ................,
(ziua, luna, anul)

str. ......................... nr. ........., bl. ........., sc. ........., ap. ............, telefon ............., sectorul .........,
judeþul ..........., codul poºtal ............., posesoare a buletinului de identitate seria ....... nr. .............,
eliberat de Secþia de poliþie ................. 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 ........................................, iar copilul a fost
(ziua, luna, anul)

înregistrat în registrul stãrii civile .......................................................... sub numele de ...................,
(comunã/oraº/municipiu)

cu certificatul de naºtere seria ........... nr. ................ .
Anexez alãturat copii de pe certificatul de naºtere al copilului pentru care solicit indemnizaþia
de naºtere, precum ºi al unui copil nãscut anterior.
Semnãtura
.......................................

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

....................................................................................................................................................................
DISPOZIÞIA PRIMARULUI

Nr. ....../...............
*)
[ ] Se stabileºte dreptul la indemnizaþia de naºtere în cuantum de ............. lei.
[ ] Se respinge cererea pentru acordarea indemnizaþiei de naºtere, din urmãtoarele motive:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Primar,
*) Se marcheazã cu ,,XÒ dispoziþia datã.
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