
 

                               ROM Â N I A 

                              JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI JOSENII BÂRGĂULUI 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL 

CADRUL LEGAL: Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Pentru stabilirea dreptului la ajutor social se vor depune următoarele acte: 

- Cerere tip pentru acordarea ajutorului social 

- Declaraţie tip cu veniturile realizate de familie 

Copii xerox după: 

- actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: acte de identitate, certificate de 

naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, 

- dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, hotărâri de încredinţare/ 

plasament a minorilor, certificate de deces, 

Adeverinţe: 

- cu veniturile impozabile, de la Administraţia Financiară a orașului Sângeorz Băi/ 

Primărie, 

- cu terenul agricol, de la Compartimentul Registru Agricol -Primărie  

- din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă şi nu 

au refuzat nejustificat nici un loc de muncă, de la Agenţia Locală de ocuparea Forţei de 

Muncă – Năsăud; 

Acte doveditoare ale veniturilor: 

- adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de 

stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii, indemnizaţia soţiilor de militari în 

termen, etc 

- declaraţie pe propria răspundere cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de 

venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute; 



 NIVELUL LUNAR AL VENITULUI MINIM ACORDAT, CONFORM 

H.G.R.1664/2008 este de: 

- 142 lei pentru o persoană singură 

- 255 lei pentru o familie formată din 2 persoane 

- 357 lei pentru o familie formată din 3 persoane 

- 442 lei pentru o familie formată din 4 persoane 

- 527 lei pentru o familie formată din 5 persoane 

câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din 

familie, în condiţiile prezentei legi 

           Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul lunar prevăzut şi 

venitul net lunar al familiei sau persoanei singure. 

        Stabilirea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia Primarului, incepand cu luna 

următoare depunerii cerererii. 

 


