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Actele Necesare pentru Intocmirea Dosarului de Ajutor Social 

I. Privind situatia familiala ( copii Xerox) 

1. Bulletin de Identitate /Carte de Identitate  pt. toti membrii familiei care au implinit 

14 ani valabilă   la momentul depunerii dosarului original şi copie; 

2. certificate de nastere pentru toţi membrii familiei - original şi copie; 

3. certificat de casatorie – original şi copie; 

4. certificat de deces al sotului – original  şi copie; 

5. hotarare de divort/ act notarial privind constatarea divorţului – original şi copie ; 

6. in cazul copiilor rezultati din relatii de concubinaj , recunoscuti de tata si ai caror 

parinti sunt separati in fapt – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a 

copilului unuia dintre parinti  - original şi copie ; 

7. in cazul sotilor/ concubinilor despartiti de fapt – adeverinţa eliberată de circa de 

poliţie unde este arondat petentul (a) din care sa rezulte ca sotul (concubinul) a 

parasit domiciliul. In cazul celor ce locuiesc in imobile unde exista asociatie de 

locatari / propietari se poate aduce in schimb adeverinta semnata de administrator 

si  stampilată cu ştampila asociaţiei respective în original . 

8. adeverinţă de elev/student în original ; 

II. Privind situatia locativa ( copii Xerox) 

1. contractul de inchiriere a locuintei  - original şi copie; 

2. actul de proprietate (contract de vânzare – cumpărare , contractul de schimb de 

locuinta,contractul de donaţie , certificatul de moştenitor,contract de comodat    

etc. ) – original şi copie sau declaraţie sub semnatura privată privind situaţia 

locativă în original  

III. Privind  veniturile (acte in original ) 

1. persoanele care sunt dupa caz salariati , pensionari, someri vor prezenta dupa caz 

adeverinta eliberata de angajator ( din care sa rezulte salariul), talon de pensie 

respectiv de somaj, talon indemnizatie de handicap în original ; 

2. certificat de handicap – original şi copie ; 

3. persoanele care au implinit varsta de pensionare dar nu indeplinesc conditiile 

prevazute de lege pt. a se pensiona , precum si mamele cu copii sub 7 ani – 

declaratie pe propria raspundere sau adeverinţă de la Casa de Pensii Sector 1 ( Bd-

ul Lacul tei Nr 17 ) în original  ; 

4. talon  de alocatie de stat pt. copiii sub 7 ani , iar pt. cei peste 7 ani copie Xerox de 

pe carnetul C.E.C. în original ; 
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5. talon  de alocatie de susţinere în original  ; 

6. pentru fiecare membru al familiei care a implinit 18 ani cate 2 adeverinţe de venit  

privind situatia patrimoniala  ( PENTRU ANUL PRECEDENT SI CEL IN CURS ) –  

eliberate de Administratia Financiara a Sectorului 1 ( din  sos Bucuresti - Ploiesti, 

nr 9-13)  în original .   

7. Certificatul emis de  Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 din care sa 

rezultă situaţia patrimonială se va solicita de către instituţie ;   

8. pt. copiii scolarizati / studenti – adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din 

care sa rezulte daca acestia primesc sau nu bursa în original ; 

9. alocatii de intretinere pt. copiii incredintati sau dati in plasament familial; 

10. adeverinta privind ajutorul acordat sotilor militarilor in termen; 

11. acte doveditoare privind urmatorele surse de venit : conventii civile de intretinere , 

creante legale, chirii, arenda , produse in natura, indemnizatii de orice fel în 

original; 

12. declaratie sub semnatura privata privind veniturile si componenta familiei în 

original  
IV.Pt. persoanele apte de munca ( acte in original) 

1.adeverinta eliberata de Agentia Teritoriala pt. Ocuparea Fortei de Munca (Spataru Preda, 

nr. 12, sector 5) , inclusiv pt. persoanele care au implinit 16 ani si care nu urmeaza cursurile 

de zi ale unei institutii de invatamant prevazute  de lege în original  

Sunt scutite de a aduce aceasta adeverinta : 

- mamele care au copii sub 7 ani; 

- cei care  au implinit varsta legala de pensionare; 

- elevii si studentii la zi ( pana la varsta de maxim 26 de ani ); 

- persoanele inapte de munca ( incapacitate de munca se dovedeste cu certificat medical 

eliberat de medicul de specialitate – daca incapacitatea de munca dureaza o perioada de 

maxim 6 luni sau certificat eliberat de comisia de expertiza a capacitatii de munca ( Str. 

Povernei, Nr 42-44 ) – daca incapacitatea de munca dureaza mai mult de 6 luni). 

Atentie ! 

  Beneficiarii de ajutor social sunt obligati sa presteze lunar un numar de ore, actiuni sau 

lucrari de interes local. 

Sunt scutite de aceasta obligatie persoanele care: 

 urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi , prevazuta de lege, pana la implinirea 

varstei de 25 de ani sau , dupa caz, 26 de ani ; 

 au in ingrijire potrivit legii, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani ; 

 persoana adulta a carei incapacitate  de munca este dovedita prin acte medicale; 

 persoanele care au implinit varsta legala de pensionare; 
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 persoanele care ingrijesc de o persoana cu handicap accentuat sau grav  
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