ACTE NECESARE INTOCMIRII
DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL
CONFORM LEGII NR.416/2001

-

-

-

-

B.I./C.I. – copie xerox si originalul inclusiv pagina cu domiciliul (sot, sotie, copii
cu varsta peste 14 ani);
Adeverinte de la AJOFM pentru persoanele apte de munca care nu urmeaza nicio
forma de invatamant sau nu are copii sub 7 ani în ingrijire – se prezinta din 3 in 3
luni/ act incapacitate de munca de la comisia de expertiza pentru persoanele cu
probleme medicale;
Certificate nastere pentru copiii cu varsta sub 14 ani – copie xerox si originalul;
Livretul de familie – copie xerox si originalul;
Certificat casatorie, deces – copie xerox si originalul (dupa caz);
Adeverinta din care sa reiasa veniturile nete lunare realizate sau cupoane pensii,
somaj, cupoane alocatii de stat, indemnizatii de orice fel, etc, (dupa caz);
Adeverinta din care sa reiasa ca detine sau nu teren agricol/alte bunuri de la
Registrul Agricol, inclusiv de la locul nasterii, pentru parinti;
Negatie de la locul de domiciliu, pentru persoanele care au domiciliul in alta
localitate fata de comuna unde solicita dreptul, ca nu beneficiaza de acest drept;
Adeverinte de venit de la Administratia fiscala EFORIE NORD pentru persoanele
peste 16 ani care nu urmeaza o forma de invatamant – adeverintele se prezinta din
3 in 3 luni;
Certificat fiscal de la Taxe si Impozite cu bunurile detinute si daca sunt datorii la
bugetul local;
Adeverinta ITM Constanta cu stagiul de cotizare;
Hotarare de divort legalizata sau dovada de la Politie/Penitenciar/Hotarare
Judecatoreasca privind declararea disparitiei unuia dintre parinti;
Hotarare de incredintare minori (tutela, curatela);
Adeverinte de elev, pentru copiii care urmeaza o forma de invatamant;
Contract inchiriere/comodat/adeverinta de la registrul agricol ca figureaza la
adresa respectiva, pentru cei care nu detin locuinta proprietate si locuiesc mai
multe familii in aceeasi locuinta;
Cerere si declaratie de venit- tip, formularul se gaseste la compartimentul de
asistenta sociala.

NOTA :
1. Dosarul se actualizeaza obligatoriu din 3 în 3 luni;
2. Lipsa actelor privind componenta familiei şi veniturile
acestora atrag respingerea dosarului;
3. Nedeclararea
bunurilor
proprietate/folosinta
atrage
respingerea dosarului;

4. Detinerea unuia dintre bunurile mentionate in anexa nr.4
conduce la excluderea acordarii ajutorului social.

AJOFM CONSTANTA – adeverinta se prezinta din 3 in 3 luni
- Carte de munca;
- Buletin/carte de identitate;
- Certificat de nastere;
- Certificat casatorie;
- Act studii;
- Adeverinta medicala;
- Dosar cu sina.

