DIRECTI A DE ASISTENTA COMUNITARA
ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT
1. Actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei - in copie;
-in cazul cetatenilor romani : B.I., cartea de identitate/cartea de identitate provizorie;
- in cazul cetatenilor straini sau apatrizi: carnetul de identitate/legitimatia de sedere temporara/
documentul de identitate;
2. Certificatele de nastere ale copiilor;
3. Certificatul de casatorie;
4. Daca este cazul:
-hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei/ de incredintare/ plasament familial al minorului;
-actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore/ curator;
-acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap, gr. I sau II, pentru copiii aflati in
intretinere, cu varsta de peste 18 ani, necasatoriti
5. Adeverinta de elev/ de student, (cu mentiunea daca acea persoana beneficiaza sau nu de bursa, tipul
acesteia si cuantumul);
6. Acte de venit;
-se iau in calcul toate veniturile pe care membrii le realizeaza
-inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere aflate in
executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii suplimentare pentru
familiile cu copii, alocatii de intretinere pentru copii incredintati/in plasament, burse pentru elevi si
studenti, ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar
-inclusiv veniturile nete anuale realizate din vanzarea/utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau
altor bunuri mobile si imobile, altele decat locuinta minima si bunurile necesare nevoilor familiale
-se vor anexa acte doveditoare pentru fiecare membru al familiei (din luna precedenta), astfel:
- adeverinte cu salariul net, (inclusiv din conventii civile), cupoane de pensie, cupoane de somaj,
adeverinta de la Administratia Financiara (pentru persoanele autorizate), cupoane de alocatie de stat
pentru copii, cupoane pentru alocatie suplimentara pentru famiile cu copii, taloane de plata I.S.T.P.H.,
declaratie notar public, orice act doveditor a unei surse de venit.
7. Adeverinta de la Oficiul Fortelor de Munca pentru fiecare membru din familie apt de munca, conform
Legii (inclusiv pentru copii de peste 16 ani). Persoanele apte de munca din familiile pentru care se
asigura venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 ore, la solicitarea primarului, actiuni sau
lucrari de interes local.
GRATUITATE ACORDATA PENSIONARILOR CU VARSTA DE PESTE 65 ANI
1. Cerere de mana
2. acte identitate (copie)
3.copie cupon pensie
4. fotografie tip legitimatie
GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN
1. cerere de mana, in care se mentioneaza/cere gratuitatea, mentionandu-se categoria din care face
parte;
2. acte identitate (copie);
3. legitimatia de calatorie;
4. acte care sa ii ateste calitatea de beneficiar al acestui drept
GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN PENTRU PENSIONARII CU
VARSTA SUB 65 DE ANI – VENITUL MAXIM ESTE 1250 LEI
1. Cerere de mana
2. acte identitate (copie)

3.copie cupon pensie
4. fotografie tip legitimatie
LAPTE PRAF GRATUIT
1. copie dupa actul de nastere a copilului;
2. reteta eliberata de medicul de familie, in care este specificata cantitatea de lapte de care beneficiaza,
cu CNP-ul copilului completat, datata, parafata si semnata
ACORDAREA INDEMNIZATIEI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV CONFORM
ORD. 794/380/2002 A MINISTERULUI SANATATII SI FAMILIEI
-cerere de acordare a indemnizatiei
-certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, emis
de comisiile pentru protectia copilului sau, dupa caz, de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu
handicap pentru adulti (copie)
-acte identitate pentru persoana cu handicap, precum si pentru reprezentantul legal al acesteia
-ancheta sociala, efectuata de o comisie desemnata de primar
INTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII
1. Certificat de nastere al copilului (copie si original);
2. Actul de identitate al reprezentantului legal;
3. Dosar cu sina.
INTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCATIE SUPLIMENTARA, pentru familiile care au doi sau
mai multi copii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certificatele de nastere ale copiilor minori (original si copie);
Buletinele de identitate ale ambilor parinti (original si copie);
Certificat de casatorie al parintilor (copie si original);
Actele de identitate ale copiilor peste 14 ani copie si original;
Adeverinte ca urmeaza cursuri de zi pentru copiii cu varste peste 14 ani;
Formular de la Registratura.

INSTITUIREA CURATELEI GENERALE (pentru bolnavii care au capacitate de exercitiu sau
pentru minori):
a) PENTRU BOLNAVI
-copii ale buletinelor de identitate, certificatelor de nastere si casatorie pentru bolnav si curator
-adeverinte medicale pentru bolnav si curator
-adeverinta de venit/cupon de pensie pentru bolnav
-cerere de instituire a curatelei generale (bolnav)
-declaratie de acord (curator)
-referat (intocmit de Serviciul A.T. A. S.)
b) PENTRU MINORI
-copii dupa certificatul de deces al parintelui
-copie dupa certificatul de casatorie al parintilor (dupa caz)
-copie/copii dupa certificatele de nastere ale minorului/minorilor sau B.I. (dupa caz)
-adeverinta de elev pentru minor
-adeverinte medicale pentru minor si curator
-copii dupa certificatele de nastere si casatorie ale curatorului
-buletin de identitate pentru curator
-cupon de pensie pentru minor (dupa caz)
-declaratie de acord a minorului care a implinit 10 ani

-referat (se efectueaza de Serviciul A. T. A. S.)
INSTITUIREA CURATELEI SPECIALE (CURATOR STRAIN)
Acestea se elibereaza in urmatoarele situatii: dezbateri de succesiune, contracte de vanzare-cumparare
facute in numele minorului.
a) -copii dupa buletinele de identitate, certificatul de nastere si casatorie al curatorului si ale parintelui
supravietuitor
-copie dupa certifuicatul de deces al parintelui
-copie dupa certificatul de nastere al minorului
-copii dupa actele de proprietate ale bunurilor ce formeaza masa succesorala
-cerere facuta de parinte
-declaratie de acord facuta de curator
-referat (intocmit de Serviciul A.T.A.S.)
Mentionam ca la vanzari/cumparari de proprietati de catre parinti, sunt necesare, pe langa actele
mentionate la punctul a) si copiile actelor de proprietate ale bunurilor ce urmeaza a fi vandute, respectiv
cumparate, insotite de copiile adeverintelor privind datoriile la plata intretinerii pentru apartamentele ce
fac obiectul tranzactiei.
ACORDAREA DISPENSEI DE VARSTA
-este necesara prezenta parintilor
-declaratii de acord ale ambilor parinti
-copii dupa actele de stare cilvila ale minorei si ale viitorului sot (buletine de identitate, certificate de
nastere) si ale parintilor ei
-cerere de acordare a dispensei de varsta (facuta de fata)
-certificat medico-legal din Policlinica
-adeverinta de salariat a viitorului sot
INSTITUIREA TUTELEI INTERZISULUI (pentru bolnavii psihici ce necesita ocrotire)
-Hotarare judecatoreasca (ramasa definitiva) de punere sub interdictie
-acte de stare civila pentru interzis si tutore (B.I., certificat de nastere, --certificat de casatorie, hotarare de
divort)
-adeverinta de venit pentru interzis
-adeverinta medicala pentru interzis si tutore
-cerere de instituire a tutelei
-declaratie de acord
-ancheta sociala
INSTITUIREA TUTELEI MINORILOR
-copii dupa certificatele de deces ale parintilor
-copie dupa certificatul de casatorie al parintilor (dupa caz)
-copie/copii dupa certificatele de nastere ale minorului/minorilor sau B.I. (dupa caz)
-adeverinta de elev pentru minor
-adeverinte medicale pentru minor si tutore
-copii dupa certificatele de nastere si casatorie ale tutorilor
-buletin de identitate pentru tutore
-cupon de pensie pentru minor (dupa caz)
-declaratie de acord a minorului care a implinit 10 ani
-referat (se efectueaza de Serviciul A.T.A.S.)
-cerere/declaratie a tutorelui pentru instituirea tutelei
EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALE IN SITUATII IN CARE SUNT IMPLICATI MINORI
-buletin de identitate a reprezentantului legal si, dupa caz, cel al minorului

-caracterizare de la scoala la care invata minorul
-act medical doveditor, in cazul in care minorul, sau un membru al familiei are probleme grave de
sanatate, sau a fost victima unei agresiuni
EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE IN VEDEREA ANGAJARII CA ASISTENT PERSONAL
AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV (pentru cei care depun dosarele la Serv. Resurse Umane)
-buletine de identitate pentru bolnav si persoana care doreste angajarea
-certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru bolnav
-acte privind venitul familiei bolnavului
EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU INTERNAREA IN CAMINE DE PENSIONARI
SAU CAMIN-SPITAL
-cerere (in care se precizeaza clar adresa la care locuieste persoana care doreste internarea)
-buletinul de identitate al petentului
-certificat medical
-cupon de pensie, recent
EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE necesara la Consiliul Judetean - Directia de Asistenta
Sociala (fostul I.S.T.P.H.) pt. obtinerea ajutorului special pt. persoane cu handicap sau pt.
facilitatile ce se acorda acestei categorii de persoane
-certificat de incadrare in grad de handicap, emis de Comisia de Expertiza Medicala si Recuperare a
Capacitatii de Munca
-buletin de identitate a persoanei cu handicap
EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE NECESARA LA COMISIA PENTRU PROTECTIA
DREPTURILOR COPILULUI
a) incadrarii intr-un grad de handicap, corespunzator diagnosticului stabilit
b) inscrierii in invatamantul special
-certificatul de incadrare in grad de handicap din anul precedent sau
-bilet de externare din spital, recent
-buletin de identitate al parintelui sau reprezentantului legal al minorului

