ANEXA nr. 1
la normele metodologice

C E R E R E
ȘI
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea ajutorului social
Domnului Primar al municipiului/orasului/comunei/sectorului
___________________________________
I.

Subsemnata (ul),

Numele
_/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_

Prenume
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Cod numeric personal /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Adresa : Str. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Localitatea

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Judetul
_/
Telefon

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Actul de identitate1)

/__/__/

Eliberat de sectia de politie
Pașaport 2)

Nr. /__/__/__/__/

Seria /__/__/

Fax

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Nr. /__/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Seria /__/__/

Nr. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Vă rog să-mi aprobați acordarea ajutorului social .
________________________
1) în cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate :
-B.I.-buletin de identitate
-C.I.-carte de identitate
-C.I.P.-carte de identitate provizorie
Pentru cetățenii străini sau apatrizi :
-P.S.T.-permis de ședere temporară
-P.S.P.-permis de ședere permanentă
-D.I.-document de identitate

1

în cazul soților despărțiți în fapt se va solicita și actul din care să rezulte dovada demersurilor de desfacere a
căsăoriei.
2)
Se va anexa o copie după pașaport, în cazul în care persoana posedă aces tact.

II.

Declar pe propria răspundere următoarele :

A. Referitor la componența familiei, următorii membrii3) :
1.
Numele
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Prenume
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Rela]ia de rudenie 4) /__/__/
Cod numeric personal
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Act doveditor5)

/__/__/__/

Seria /__/__/

Nr. /__/__/__/__/__/__/__/

2.
Numele
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Prenume
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Relația de rudenie 4) /__/__/
Cod numeric personal
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Act doveditor5)

/__/__/__/

Seria /__/__/

Nr. /__/__/__/__/__/__/__/

3.
Numele
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Prenume
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Relația de rudenie 4) /__/__/
Cod numeric personal
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Act doveditor5)

/__/__/__/

Seria /__/__/

Nr. /__/__/__/__/__/__/__/

4.
Numele
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Prenume
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Relația de rudenie 4) /__/__/
Cod numeric personal
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
2

Act doveditor5)

/__/__/__/

Seria /__/__/

Nr. /__/__/__/__/__/__/__/

5.
Numele
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Prenume
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Relația de rudenie 4) /__/__/
Cod numeric personal
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Act doveditor5)

/__/__/__/

Seria /__/__/

Nr. /__/__/__/__/__/__/__/

______________________
3)

în cazul familiilor cu mai mult de 6 membri se va completa o annexă. Prin membri de familie se înțeleg și persoanele între care nu există relații de
rudenie, dar care locuiesc împreună și contribuie la achiziționarea sau la realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora.
4)
Se va completa cu următoarele coduri, în funcție de relația de rudenie:
-02-pentru soție;
-03-pentru relația de concubinaj;
-04-pentru copil.
5)
Se vor prezenta, după caz:
-certificat(e) de naștere al (e) copilului/copiilor;
-certificat de căsătorie;
-hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
-acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate.

B. Referitor la veniturile realizate:
1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA :
Cod
Actul doveditor6
Categoria de venituri

Venitul realizat (RON)7

Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.
Pentru aceeași categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.
Salariul si alte drepturi salariale :
01
Pe baza de contract de munca
Adeverință eliberata de
angajator
02
Salariul asistentului personal al persoanei cu
Adeverință eliberata de
handicap
angajator
03
Salariul asistentului maternal
Adeverință eliberata de
angajator
04
Salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei
Adeverință eliberata de
vârstnice dependante
angajator
05
Venitul lunar realizatca membru asociat sau
Adeverință eliberata de
persoaă\ autorizata sa desfasoare o activitate
Administra]ia Financiara
independenta
06
Indemnizatia de șomaj și/venit lunar de
Talon de plata
completare
Pensii :
Pensii de stat :
07
Pensia pentru limita de varsta
mandat
08
Pensia anticipata
mandat
09
Pensia anticipata partiala
mandat
10
Pensia de invaliditate
mandat
11
Pensia de urmas
mandat
Pensii agricultori :
12
Pensia de agricultor
mandat
Pensii militare :
13
Pensia de serviciu
mandat
14
Pensia de invaliditate
mandat
15
Pensia de urmas
mandat
16
Pensia I.O.V.R.
mandat
6)
7)

17

Indemnizatia pentru persoanele care si-au pierdut total sau partial
capacitatea de munca ca urmare a participarii la Revolutie, si pentru
urmasii acestora.

Talon
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18

Pensia sociala pentru nevazatori

mandat

19

Aloca]ia social\ pentru nevăzători

mandat

20
Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I de invaliditate
mandat
Alte drepturi de asigurari sociale
21 Indemnizatia pentru incapacitatea
Adeverință eliberata de angajator
temporara de munca
22 -Indemnizatia pentru cresterea
Decizia de aprobare eliberată de direcția
copilului pana la varsta de 2 sau 3
teritorială de muncă, solidaritate socială și
ani
familie
-stimulent lunar
Decizia de aprobare eliberată de direcția
teritorială de muncă, solidaritate socială și
familie
23 Indemnizatia pentru îngrijirea
Adeverință eliberata de angajator
copilului bolnav în vârst\ă de până
la 7 sau 18 ani
24 Indemnizatia de maternitate
Adeveriță eliberata de angajator sau, după
caz, de casa de pensii
Indemnizatia lunară pentru
activitatea de liber profesionist a
artiștilor interpreți sau executanți
Indemnizatii cu caracter permanent :
25
Indemnizatia lunara acordata magistratilor inlaturati din justitie
Talon de
din considerente politice
plata
26
Indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din
Talon de
motive politice sau etnice
plata
27
Indemnizatia,sporul sau renta acordata invalizilor, veteranilor si
Talon de
vaduvelor de razboi
plata
28
-Indemnizatia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul
Talon de
militar în cadrul Direc]ei Generale a Serviciului Muncii în
plata
perioada 1950-1961
-Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului de pensii,
membri ai uniunilor de creatori, legal constituite și recunoscute
ca persoane juridice de utilitate publică
29
Indemnizatia lunară pentru persoanele cu handicap
Talon de
plata
30
Indemniza]ia cuvenită revoluționarilor
Talon de
plată
31
Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002
32
Renta viageră pentru sportivi
Talon de
plată

Alocații :
33
-Alocatia de stat pentru copii
-Alocatia lunară de plasament pentru fiecare copil
încredințat, dat in plasament
34
Alocația de întreținere

adeverinta
adeverinta
Hot.
judecătorească

Burse:
35
-pentru elevi
-adeverință eliberată de unitatea de învățământ
36
-pentru studenți
-adeverință eliberată de unitatea de învățământ
Ajutoare:
37
Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit
Talon de plată
incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse
privative de libertate
38
Ajutorul special acordat persoanelor cu handicap
Talon de plată
39

Ajutorul social lunar pentru soțiile celor care satisfac
serviciul militar obligatoriu

-adeverință
eliberată de
centrul militar

TOTAL 1
2. VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN VÂNZAREA/UTILIZAREA TERENURILOR,
CLĂDIRILOR, SPAȚIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE
4

Sursa de venit
a) terenuri
b) venituri din activități agricole
c) venituri din cedarea folosin]ei bunurilor
(clădiri, altele decât locuința principală)
d) alte bunuri mobile și imobile

Actul doveditor
-prezumat prin HCL
-contract (copie)
-contract (copie)

-din valorificare
-din închiriere
-din vânzare
-din închiriere
-din vânzare
-din închiriere
-din vânzare

e) renta viageră agricolă

Venitul realizat

8)

-carnet rentier
agricol (copie)

TOTAL 2
Se va înscrie venitul realizat în anul precedent. Pentru veniturile care nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autoritățile competente,
vor fi consemnate sumele aprobate prin hotărârea consiliului local în baza criteriilor cuprinse în anexa nr. 6
8)

3. ALTE SURSE DE VENIT
Sursa de venit
a) venituri nete din dobânzi, dividente, părți sociale
b)activități nepermanente
c) depozite bancare
d) alte venituri

Actul doveditor

Venitul realizat 8)

TOTAL 3
4. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (TOTAL 1+TOTAL 2+TOTAL 3)
5. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

(venit lunar total/nr.

membri familie)

C. Am luat la cunoștință că ajutorul social se calculează ca diferență între veniturile
lunare ale venitului minim garantat prevăzute la art. 4 alin. (1) din legea 416/2001, cu
modificările și completările ulterioare și venitul net lunar al familiei/persoanei singure.
D. Declar că mă oblig să aduc la cunoștința primarului orice modificare intervenită în
componența familiei și a veniturilor realizate, precum și la domiciliu, în termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.

Prin semnarea prezentei, am luat la cunoștință că cele declarate sunt
corecte și complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se
pedepsește conform legii penale.
Data

Semnătura solicitantului,

_____________

__________________
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