BENEFICII SOCIALE
1. VENITUL MINIM GARANTAT (AJUTORUL SOCIAL)
- Beneficiaza de ajutor social (venit minim garantat) familiile si persoanele singure ale caror
venituri nu depasesc nivelul venitului minim garantat.
-Termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au
domiciliul ori reşedinţa comună prevăzută în actele de identitate şi gospodăresc împreună.
- Se consideră familie şi persoana care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi
se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/ dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).
- Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul
sau reşedinţa comună cu părinţii; se asimilează termenului familie si bărbatul şi femeia necăsătoriţi,
cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
- Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte
şi se gospodăreşte singură.
- Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 142 lei pentru persoana singura;
b) 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f) câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
- Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la
solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local (munca in folosul comunitatii), fără a se
putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
NR. ORE MUNCA =

168, 69 ore X cuantum ajutor social
----------------------------------------------------------------- : 8 ore/zi
salariul de baza minim brut pe tara (975 lei)

- Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii (Certificat
Medical de Constatare a Capacitatii de Munca, eliberat de Comisia de Expertiza Medicala din cadrul
Casei Judetene de Pensii a Mun. Pitesti);
- Face excepţie de la îndeplinirea acestor obligaţii persoana aptă de muncă ce se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi
până la 16 ani în cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru
protecţia copilului;
b) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau
accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, de Comisia
de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi;
c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este încadrată în muncă.
- La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure, se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi

de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi
ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale.
- În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod
obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului
social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.
- Dupa stabilirea ajutorului, titularul are obligaţia: să comunice primarului, în scris, orice
modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea; sa depuna lunar adeverinta eliberata de AJOFM Arges; sa depuna la
interval de 3 luni declaratie pe proprie raspundere privind veniturile.

LISTA
bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutoarelor sociale
________________________________________________________
| Bunuri imobile
|
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Clădiri sau alte spaŃii locative în afara locuinŃei de domiciliu şi a
|
|
| anexelor gospodăreşti (case de vacanŃă, piscine, saune şi altele) ori
|
|
| alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deŃinere:
|
|
| proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc;
|
| 2 | Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri |
|
| intravilane care depasesc 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona
|
|
| rurala.
|
|___|__________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Bunuri mobile
|
|______________________________________________________________________________|
| 1 | Autoturism si / sau motocicleta cu o vechime mai mică de 10 ani,
|
|
| cu excepŃia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
|
|
| transportului acestora ori al persoanelor dependente.
|
|___|__________________________________________________________________________|
| 2 | Doua sau mai multe autoturisme si / sau motociclete cu o vechime mai mare|
|
| de 10 ani.
|
|___|__________________________________________________________________________|
| 3 | Autovehicule*): autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără
|
|
| remorci, rulote, autobuze, microbuze.
|
|___|__________________________________________________________________________|
| 4 | Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi.
|___|__________________________________________________________________________|
| 5 | Utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată.
|
|___|__________________________________________________________________________|
| 6 | Utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale.
|
|___|__________________________________________________________________________|
| 7 | Utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul|
|
| acŃionate hidraulic, mecanic sau electric.
|
|___|__________________________________________________________________________|
| 8 | Obiecte de artă, bijuterii şi metale preŃioase având peste 100 grame,
|
|
| obiecte de cristal şi porŃelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, |
|
| obiecte de colecŃie, în stare vandabilă
|
|___|__________________________________________________________________________|
| 9 | Aparatură electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare |
|___|__________________________________________________________________________|
| 10| Depozite bancare în valoare de peste 3.000 lei
|
|___|__________________________________________________________________________|
*) Aflate în stare de funcŃionare.
NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social. Pentru cei care detin
culture agricole, animale, stupi, etc, se face calculul valorii agricole.

ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL:
Originale si xerocopii ale urmatoarelor acte:
• BI / CI pentru toti membrii familiei care locuiesc si se gospodaresc impreuna;
• Certificat de nastere;
• Certificat de casatorie ;
• Hotarare Civila de divort care trebuie sa fie definitiva si irevocabila/Declaratie notariala pentru
cei despartiti in fapt (unde este cazul) ;
• Certicat de deces (pentru cei vaduvi);
Alte acte necesare:
• Cerere tip (se completeaza la Primarie cand se aduc actele pentru dosar);
• Adeverinta eliberata de Primarie pt. AJOFM;
• Adeverinta eliberata de AJOFM (Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca) pentru
persoanele apte de munca din familie sau acte medicale pentru persoanele inapte de munca;
• Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Pitesti;
• Adeverinta de rol cu terenul agricol sau veniturile din activitati agricole (cerere –Primarie, parter
– se elibereaza in termen de 3 zile);
• Dovada conform careia a achitat impozitul si nu detine autoturism (Primarie, etaj II -Taxe si
impozite);
• Acte privind veniturile: cupon pensie, cupon somaj, indemnizatie, cupon alocatie pt. copii, etc;
• Adeverinta eliberata de la scoala la care sunt inscrisi copiii care urmeaza o forma de invatamant;
• Dosar cu sina;
• Alte acte doveditoare (dupa caz).

2. ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
Familiile care beneficiaza de alocatia pentru sustinerea familiei:
- familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna;
- familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care
locuiesc impreuna cu aceasta;
- se considera familie si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc
si gospodaresc impreuna.
Cuantumul alocatiei - Cuantumul alocatiei este stabilit diferentiat, in functie de veniturile familiei si
numarul de membrii ai acesteia, astfel:
►Pentru familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna,
precum si pentru familia formata din barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei,
care locuiesc si gospodaresc impreuna,
- in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul
lunar al alocatiei este:
* 82 lei pentru familia cu un copil;
* 164 lei pentru familia cu 2 copii;
* 246 lei pentru familia cu 3 copii;
* 328 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
- in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 530 lei,
cuantumul lunar al alocatiei este:
* 75 lei pentru familia cu un copil;
* 150 lei pentru familia cu 2 copii;
* 225 lei pentru familia cu 3 copii;

* 300 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
►Pentru familia monoparentala (cu un singur parinte) formata din persoana singura si copiii aflati in
intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta,
- in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul
lunar al alocatiei este:
* 107 lei pentru familia cu un copil;
* 214 lei pentru familia cu 2 copii;
* 321 lei pentru familia cu 3 copii;
* 428 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;
- in cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 530 lei,
cuantumul alocatiei este:
* 102 lei pentru familia cu un copil;
* 204 lei pentru familia cu 2 copii;
* 306 lei pentru familia cu 3 copii;
* 408 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii
frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia
celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru
care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.
Pentru familiile care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu
frecventeaza o forma de invatamant, organizata in conditiile legii, alocatia se acorda cu conditia
prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a dovezii eliberate de directiile de
asistenta sociala, prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de
invatamant, prevazuta de lege.
In cazul in care se constata absente nemotivate pe parcursul unui semestru scolar, cuantumul alocatiei se
diminueaza proportional cu numarul absentelor, dupa cum urmeaza:
- cu cate 20% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de maximum 10 absente;
- cu cate 50% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de maximum 20 de absente.
Stabilirea si plata drepturilor de alocatie
Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare
privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de
catre copiii aflati in intretinere.
Cererea se inregistreaza la primaria comunei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta
familia, stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului facandu-se prin dispozitie scrisa a primarului.
In vederea solutionarii cererii pentru acordarea alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu,
verificarea prin ancheta sociala, la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului, a situatiei ce
rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.
ACTE NECESARE – ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI – PLAFON 530
LEI/MEMBRU DE FAMILIE
-

Cerere tip pentru acordarea alocatiei (se completeaza cand se aduc toate actele pt. dosar) ;
Livret de familie actualizat (original si copie xerox). Familiile care nu detin se pot adresa
Compartimentului Stare Civila al primariei ; copie xerox certificat de casatorie ;
Copii xerox acte de identitate pentru parinti si copiii peste 14 ani, certificate de nastere pentru
copiii sub 14 ani (si originale care vor fi inapoiate pe loc dupa ce se va verifica cererea);
Adeverinta de elev pentru copiii care urmeaza o forma de invatamant;
Adeverinta de venit (pentru fiecare dintre parintii care nu au venituri - de la Administratia
Financiara Pitesti) ;
Adeverinta de rol (cererea se depune la registratura-parter ; se va specifica faptul ca este
necesara pentru dosarul de alocatie pentru sustinerea familiei ; se elibereaza in termen de 3 zile) ;
Dovada privind detinerea sau nu de autoturisme (etaj II Primarie - Taxe si impozite) ;

-

-

-

Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru minori si dovada eliberata de
secretariatul comisiei pentru protectia copilului din cadrul DGASPC Arges, prin care se atesta ca
minorul nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant (unde este cazul) ;
Dispozitia primarului pentru curatela/tutela; Hotararea de adoptie ; Hotararea de incredintare a
unui minor in plasament (unde este cazul) ;
Hotarare judecatoreasca pentru sotul /sotia declarat /delarata disparut/disparuta (unde este cazul)
Dovezi privind veniturile, dupa caz: adeverinta de salariat (cu salariul net); cupon de alocatie (sau extras de cont);
cupon indemnizatie crestere copil (sau extras de cont); cupon somaj; cupon pensie. Se iau in calcul veniturile din
luna anterioara celei in care depuneti cererea;
Dosar din plastic cu sina, perforat in exterior.

*Pot fi solicitate si alte acte doveditoare, dupa caz (ex: negatie sau certificat fiscal de la Primaria de domiciliu pentru cei
care au in actul de identitate alta localitate, dar locuieste in fapt in com. Bascov).

3. AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2014 – MARTIE 2015
La inceputul sezonului rece noiembrie 2014-martie 2015, termenul limita de depunere a cererilor si
declaratiilor pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei este pana la
20.11.2014.
Dupa aceasta data, stabilirea dreptului se va face astfel:
a) incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data
de 20 ale lunii respective;
b) incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data de 20 ale
lunii respective.
1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:
OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi
completată de O.G. nr.27/2013, HG nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
ale OUG 70/2011, modificate si completate cu HG nr.778/2013.
Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze
naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.
Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat.
2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:
Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615
lei (pentru incalzirea cu gaze, energie electrica sau lemne) si pana la 786 lei pentru familii sau
pana la 1082 lei pentru persoana singura care utilizeaza energie termica.
Familia- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de
rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt
inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in
intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se
gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta - constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea
titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii,
situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care
persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere
a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si
locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii
locuintei nr.114/1996,republicata.
3.Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
 proprietarul locuinţei sau succesorul de drept al acestuia (daca detine certificat de mostenitor);
 persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauză de
întreţinere sau cu drept de habitatie, a unui act de donatie ori de intretinere cu caluza de
habitatie (cu acordul proprietarului declarat la notariat);
 titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;
 alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere (in
cazul in care acesta din urma nu locuieste in acea locuinta);
 reprezentantul legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.
4.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :
Venituri nete
lunare/membru de familie

Gaze naturale
- Lei -

Lemne şi Cărbuni
- Lei -

Energie electrică
- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

48

Energie termica

Venituri nete lunare/membru
de familie
< 155 lei

Compensare
procentuală cu titlu
de subvenţie buget stat
energie termică
-Familie90%

Compensare
procentuală cu titlu
de subvenţie buget stat
energie termică
-Persoană singură100%

155,1 lei - 210 lei

80%

90%

210,1 lei - 260 lei

70%

80%

260,1 lei - 310 lei

60%

70%

310,1 lei - 355 lei

50%

60%

355,1 lei - 425 lei

40%

50%

425,1 lei - 480 lei

30%

40%

480,1 lei - 540 lei

20%

30%

540,1 lei - 615 lei

10%

20%

615,1 lei - 786 lei

5%

15%

0

10%

786,1 lei - 1.082 lei (numai
pentru persoană singură)

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:
- Cerere si declaratie pe proprie raspundere (de la primarie);
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ, plasament, etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie sau
extras de cont;
- Adeverinta de venit de la Finante Pitesti pentru cei care declara ca nu au venituri sau pentru cei cu
venituri din activitati independente;
- Adeverinta de rol privind componenta familiei si terenul detinut (cererea se depune la registratura);
- Dovada detinere autoturism/motocicleta (primarie – Taxe si impozite); Carte de identitate
autoturism / motocicleta (pentru cei care detin);
- Adeverinta institutie de invatamant pentru studenti;
- Factura din luna anterioara – pentru ajutorul de incalzire cu gaze sau energie electrica (nu se
accepta chitanta!);

*** Pentru solicitantii ajutorului de incalzire pe gaze sau curent electric ori energie termica, ce
locuiesc la bloc, cererea se va depune la primarie cu viza asociatiei de proprietari care va confirma
numarul de camere si de persoane;
*** Persoanele care detin bunuri in alte localitati sau au alt domiciliu, vor depune certificat fiscal de la
primaria de domiciliu sau a localitatii pe raza careia se afla bunurile;
*** Pot fi solicitate si alte acte dupa caz.

La completarea cererii, veniturile declarate vor fi cele realizate in luna anterioara depunerii
cererii!

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de
domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau a veniturilor de natură a conduce la
modificarea ajutorului acordat.
Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă
modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuintei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000
mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia
celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor
dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze,
microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor
care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”;
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau
electric;
(*)Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea de catre persoana singura sau de catre unul din membrii familiei a unuia dintre
bunurile menţionate, conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
ALTE PRECIZARI
 Dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste prin dispozitia primarului;
 In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, se efectueaza obligatoriu anchete sociale
pentru toate situatiile, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat (sa fie autorizat);

 Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, se vor
efectua anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de
eroare si frauda. Sumele incasate necuvenit se recuprereaza in conditiile legii;
 Ajutorul pentru energie termica, gaze naturale si energie electrica se acorda la nivelul
compensarii/cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitia primarului daca valoarea consumului
este mai mare, respectiv la valoarea consumului daca acesta este mai mic decat cuantumul
ajutorului stabilit prin dispozitia primarului.

4. ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII
Alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda tuturor copiilor în vârsta de pâna la 18
ani, cetateni români, fara discriminare, precum si tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmeaza
cursurile învatamântului liceal sau profesional organizate în conditiile legii, pâna la terminarea acestora.
Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara
cetatenie rezidenti/rezidente în România, în conditiile legii, daca locuiesc împreuna cu parintii.
Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta îndeplinirea
conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se înregistreaza la primaria de domiciliu sau
de resedinta a parintilor.
Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste, prin decizie a directorului executiv al Agentiilor
Judetene de Prestatii Sociale, începând cu luna urmatoare celei în care s-a nascut copilul, iar plata
drepturilor se face începând cu luna urmatoare depunerii cererii.
Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este :
- 200 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani
- 42 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani.
ACTE NECESARE:
-

Cerere tip pentru acordarea alocatiei de stat;
Acte de identitate parinti (originale si xerocopii);
Certificat nastere copil (original si xerocopie);
Livret de familie actualizat (pt. cei casatoriti – original si xerocopie);
Extras de cont (pt. cei care doresc alocatia în cont bancar);
Dosar cu şină.

*pot fi solicitate si alte acte, dupa caz.

5. INDEMNIZAłIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI – până
la 1 an, 2 ani (3 ani pt. copilul cu handicap) / stimulent de
insertie
Cerere tip pentru acordarea indemnizatiei;
Acte de identitate parinti (originale si xerocopii);
Livret de familie actualizat (pt. cei casatoriti – original si xerocopie);
Decizia suspendarii contractului de munca (nu este necesara in cazul
solicitarii stimulentului);
- Adeverinta eliberata de catre angajator cu veniturile nete din ultimele
12 luni (Anexa nr.2);
- Extras de cont (pt. cei care doresc indemnizatia în cont bancar);
- Dosar cu şină.

-

*pot fi solicitate si alte acte, dupa caz.

6. AJUTORUL DE URGENTA SAU DE INMORMANTARE
Situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta, altele decat cele datorate
calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor:
1.Efectuarea de operatii chirurgicale complicate, cu costuri ridicate in cazul persoanelor
beneficiare de ajutor social si al celor cu venituri situate sub nivelul salariului minim brut pe tara,
dovedite cu acte medicale de specialitate, precum si pentru transportul la unitatile medicale de
specialitate.
2. Efectuarea de tratamente si investigatii de specialitate in cazul persoanelor beneficiare de
ajutor social si al celor cu venituri situate sub nivelul salariului minim brut pe tara, dovedite cu acte
medicale de specialitate.
3. Cumpararea de medicamente si materiale igienico-sanitare pentru persoanele beneficiare de
ajutor social si cele cu venituri situate sub nivelul salariului minim brut pe tara, cu probleme grave de
sanatate, care necesita tratamente medicale de lunga durata si se afla in imposibilitatea de a-si achizitiona
medicamentele si/sau dispozitivele medicale necesare din cauza lipsei sau insuficientei veniturilor pe
care le realizeaza.
4. Pentru acoperirea unei parti din costurile de reparatii ale locuintelor aflate intr-o stare avansata
de degradare, apartinand persoanelor singure sau familiilor nevoiase, care le pun in pericol integritatea
fizica si psihica.
5. Decontarea integrala a restantelor la furnizorii de servicii publice de stricta necesitate (energie
electrica, apa, gaze naturale, termoficare) pentru persoanele singure, grav bolnave si cu venituri reduse si
decontarea partiala (maxim 70%) pentru familiile nevoiase.
6. Atenţionarea de "Cod Galben" transmisă de Agenţia Naţională de Meteorologie pentru zilele cu
temperaturi ridicate. În vederea prevenirii efectelor negative datorate zilelor de caniculă, se va aloca o
sumă cu titlu de ajutor de urgenţă, ce se va cheltui pentru distribuirea de apă potabilă cetatenilor si
copiilor ce se deplaseaza intre diverse institutii in zilele caniculare (primarie, dispensar, scoala,
biblioteca, magazine) ori celor care nu sunt racordati la reteaua de apa potabila. Documentele
justificative sunt cele stabilite de legislaţia în vigoare pentru astfel de situaţii de urgenţă, iar alocarea
sumei necesare se va face prin dispoziţia primarului.
7. Sprijinirea persoanelor fara venituri ori cu venituri foarte mici, sau a persoanelor varstnice
singure, in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a populatiei si stare civila.
8. Situatia persoanelor varstnice, cu varsta egala sau mai mare de 100 sni, cu grad ridicat de
vulnerabilitate datorat in primul rand varstei, starii de sanatate, a nivelului scazut al pensiei comparativ
cu cresterea progresiva a costurilor medicamentelor si a nevoilor cotidiene.
9. Pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie, adica au beneficiat de o masura speciala de
protectie la DGASPC/asistent maternal angajat al DGASPC.
10.. Alte cazuri ce pot aparea ca urmare a unor evenimente de forta majora, confirmate prin
ancheta sociala si acte doveditoare.
11. Ajutorul de urgenta va fi cuprins intre 400 lei si 1000 lei, in functie de situatia economicosociala a persoanei singure sau a familiei.

Situatiile pentru care se acorda ajutoare de inmormantare:
1. In cazul decesului unei persoane singure, fara apartinatori, sau al unei persoane provenite dintro familie cu venituri nete pe membru de familie situate sub nivelul salariului minim pe tara, cand
persoana decedata nu a avut asigurate contributiile la fondul asigurarilor sociale, urmasii acestora
neputand beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor institutii.
2. In cazul decesului ambilor parinti, cand copiii minori sunt luati in plasament de familii cu
venituri mici.
3. In cazul decesului copiilor minori, atunci cand veniturile nete pe membru de familie se situeaza
sub nivelul salariului minim pe tara.

4. In cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, care nu au realizat venituri din
salarii sau pensii, in afara indemnizatiilor de handicap.
5. In cazul decesului unor rude apropiate ale angajatilor primariei si ale consilierilor locali (sot,
sotie, copil, parinti).
6. In cazul decesului unei persoane in strainatate, pentru repatrierea careia familia trebuie sa
suporte costuri mari, insa aceasta nu poate sa isi indeplineasca obligatiile legale datorita veniturilor
reduse, respectiv pana la nivelul salariului minim brut pe tara/membru de familie.
7. In cazul cadavrelor neidentificate, inhumarea se va face de catre serviciul de specialitate al
primariei in colaborare cu o firma funerara privata care are cel mai scazut pret de cost, dupa ce organele
de politie se pronunta cu privire la identitatea defunctului si a identificarii rudelor acestuia.
8. Ajutorul de inmormantare se va acorda sustinatorilor legali sau oricarei persoane care a
asigurat serviciile funerare, neputand beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor institutii, cu
conditia prezentarii documentelor justificative in original, care sa reflecte cheltuielile efectuate cu aceasta
ocazie. Totodata, ajutorul de inmormantare se poate acorda si persoanei cu domiciliul in alta localitate,
care a asigurat serviciile funerare, cu conditia ca defunftul/a sa fi avut domiciliul in comuna Bascov (la
data decesului).
9. Ajutorul de inmormantare va fi cuprins intre 800 lei si 1000 lei, in functie de situatia
economico-sociala a sustinatorilor legali/apatinatorilor.

