
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

I. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere (anexa I la Normele Metodologice)
II. Copii după actele de stare civila: 

- acte de identitate pentru persoanele majore;

- certificate de naştere pentru copii sub 14 ani;

- certificat de căsătorie;

- livret de familie;

- certificat de deces (dacă este cazul);

- dacă  soţii  sunt  divorţaţi  se  va  prezenta  copie  după  hotărârea  de  divorț  definitivă  și
irevocabilă;

- pentru persoanele necăsătorite vor completa o declarație;

- în  cazul  copiilor  adoptați  sau  în  plasament  se  va  prezenta  copie  după  Hotărârea
Judecătorească.
III. Acte doveditoare privind veniturile realizate (adeverință de salariat/ cupon de pensie/

handicap/  indemnizație  de  creștere  a  copilului/  stimulent  de  inserție/  Decizie  de
impunere SRL/ PFA/ II/IF/ Decizie de plată APIA, etc)

IV. Adeverință de la arendaș cu pământul dat în arendă, și suma acordată pe anul agricol.
V. Adeverință de elev/ student;
VI. Extras de cont cu cuantumul sumei/ depozitului pe ultima lună;
VII. Copie certificat înmatriculate autoturism;
VIII. Adeverință de rol agricol de la primărie;
IX. Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale de la primărie;
X. Angajament de plată completat la primărie;
XI. Adeverinţă Agenţia Locala de Ocupare a Forţei de Muncă Roman din care să reiasă

că  persoana  aptă  de  muncă  este  în  căutarea  unui  loc  de  muncă  şi  nu  a  refuzat
nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare);

XII. Pentru  persoanele  apte  de  muncă se  va  prezenta  adeverință  eliberată  de
Agenția  Locală  pentru  Ocuparea  Forței  de  Muncă,  din  care  să  rezulte  că  sunt  în
evidenţă pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea
la serviciile  pentru stimularea ocupării  forţei  de muncă şi  de formare profesională
oferite de aceste agenţie.

XIII. Pentru persoanele care sunt în incapacitatea temporară de muncă sau, după
caz, pierderea totală ori parţială a capacităţii de muncă, vor depune:

- Decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

- Certificatul  emis  de comisia  de expertiză  medicală  a  persoanelor  cu handicap,  pentru
persoanele cu handicap;

- Certificatul  medical  de  constatare  a  capacităţii  de  muncă,  emis  de  medicul  expert  al
asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul
public de pensii.


