
ACTELE NECESARE PENTRU INTOCIVⅡREA DOSARULUI DE AJUTOR

SOCRAL圭N CONFORMITATE CU LEGEA 416 / 2001

PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT.

1. Dosar eu sina;

2. Bu萱etineIe de ide皿titate in original si copie;

3. Cert脆cate de na§tere Pentru tOti membrii familiei〕 in original si copie;

4. Cert脆catuI de casatoI.ie in original si copie;

- in caz ca sunt divortati sa prezinte sen血ta de divort si sentinta de pensie a賞imentara pentru minori

-　Sentinta de plasanent / incredintare′in original si copie rerox’daca,eSte CaZu1

5. Adeverinte de venit ( Salariu, CuPO皿de pensie, C叩On de somaj `);

6. Adeverinta din care sa I.eZuIte ca sllnt in cautarca unui書oc de munca de Ia Oficiu案de Somaj Cugir, in cazuI

tuturor persoane!or peste 16 ani) Care nu meng la scoala;

7. Adeverinta din care sa rez皿e daca detine sau nu teren agricoI’eliberata de Primaria orasuIui Cugir;

8. Adeverinta din care sa rezulte daca detin sau nu venit impozabi萱, eIiberata de Circimscriptia FiscaIa Cugir;

9. Adeverinta pentru copii din care sa rezulte ca sunt devi si sa fie spe輔融dac網Cestifl bene触aza sau nu de

bursa;

10. Adeverinta pentru studenti’din care sa rezu霊te daca benefieiaza sau nu de bursa;

11・ Cupoane!e de a賞ocatie pentru minorii sub 7 ani sau ceIe de a看ocatie dubIa pentru copii cu deficiente;

12. Cupoanele de alocatie compIementara sau de §uStinere;

13. CupoaneIe pentru alocatiile de intretinere Ia copi誼credintati sau dati in plasament daca este cazul;

14・ Contr租ct pe locui巾a;

15. In cazui persoanei care solicita ajutor social si locuieste in orasul Cugir doar flotant dar are domiciliul stabil

in alta loca看itate, aCeaSta este Ob重igata sa aduca o adeverinta de la primaria IocaIitatii de domiciIiu prin care sa

Se mentioneze ca nu benefroiaza de ajutor §OCial;

16. Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca sursa de incalzire a locuintei este omologata P.S.I., declaratie

Care intra sub incidenta art. 292 din CoduI Penal cu privire la fal§uI in declaratii;

17. IlecIaratia pe proprie raspundere din care sa rezuIte ca nu se afla sub incidenta unui contract de intretinere;

18. A看te acte de la caz Ia caz.


