
 

 

AJUTORUL SOCIAL 

Se acord� în baza Legii nr. 416/2001 �i H.G. nr. 1431/2003 
Beneficiaz�: familiile care au venituri sub urm�toarele plafoane: 

• 825.000 lei pentru persoana singur�; 
• 1.480.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 
• 2.057.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; 
• 2.547.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 
• 3.041.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; 
• câte 205.000 lei pentru fiecare alt� persoan� care face parte din familie în condi�iile Legii 

nr. 416/2001. 
Plafoanele susmen�ionate vor fi în vigoare pân� la indexarea/majorarea acestora prin Hot�râre de 
Guvern. 
Cuantum: se stabile�te ca diferen�� între sumele prev�zute mai sus �i venitul net lunar pe familie. 
Cererea se depune la Serviciul public Protec�ie �i Asisten�� Social� cu sediul în Marasesti, strada 
Siret, nr.1. 
Se acord�: începând cu luna urm�toare celei în care s-a depus cererea numai pe perioada de timp cât 
sunt îndeplinite condi�iile legale. 

Acte necesare: 
- B.I./C.I./C.I.P. pentru titular �i ceilal�i membri de familie; 
- certificate de na�tere ale copiilor; 
- certificat de c�s�torie; 
- hot�râre definitiv� de încuviin�are a adop�iei, de încredin�are sau plasament familial al minorului, 
potrivit legii; 
- actul din care s� rezulte calitatea solicitantului de tutore/curator; 
- adeverin�� de elev/student - cursuri de zi -, în care s� se men�ioneze dac� beneficiaz� sau nu de 
burs�, precizând cuantumul acesteia; 
- acte din care s� rezulte încadrarea - potrivit legii - în categoria persoanelor cu handicap accentuat 
sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în între�inere; 
- certificat de venituri mobile �i imobile eliberate de Direc�ia Economic�i; 
- dup� caz, alte acte doveditoare privind componen�a familiei, hot�râre judec�toreasc� actualizat� 
privind obliga�iile legale de între�inere; 
- adeverin�� de la Oficiul For�elor de Munc� pentru persoanele apte de munc�; 
- talon de plat�: aloca�ie de stat pentru copii, aloca�ie suplimentar� pentru familiile cu copii, ajutor 
de integrare profesional�, ajutor de �omaj, aloca�ie de sprijin, pensie de stat, militar�, IOVR etc., 
indemniza�ii cu caracter permanent etc.; 
- adeverin�� din care s� rezulte venitul brut �i net din ultima lun�, realizat de persoanele încadrate în 
munc�; 
- adeverin�e eliberate de Administra�ia Financiar� din care s� rezulte veniturile realizate de membrii 
familiei; 
- adeverin�� din care s� rezulte c� membrii familiei nu au solicitat ajutor social de la prim�ria de 
domiciliu (numai pentru cet��enii care au viz� de flotant pe raz aorasului Marasestia); 
- adeverin�� eliberat� de Asocia�ia de locatari în care s� se men�ioneze debitul la zi; 
- adeverin�� din care s� rezulte c� titularul, so�ul/so�ia, concubinul/concubina de�in, personal, sau 
împreun� cu familia de origine teren agricol. Se elibereaz� de prim�ria de la locul na�terii 
solicitantului. 
- dosar cu �in�. 

Aten�ie! 
Neconcordan�a între cele declarate �i realizate atrage dup� sine: 
- sistarea ajutorului social; 
- recuperarea sumelor încasate necuvenit; 
- sesizarea organelor de cercetare penal�. 


