Acte necesare in vederea acordarii venitului minim
garantat (aiutor social)
Cadru legislativ in vigoare
l.Legea nr.41612001 privind venitul mihim garantat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
2.H.G. nr. 50/19.01.z}Ilpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.41612001 privind venitul minim garantat;
3.Ordinul Ministrului Muncii, Familiei qi Protectiei Sociale nt.I474l20Il;
4.OUG rtr. 124127.12.2011 pentru modificarea qi completarea unor acte normative care reglementeazd
acordarea de beneficii de asistenld social
5.Legea nr. 166109.l0.z}Izprivind apobarea Ordonanlei de urgenji a GuvernuIuinr.I24l20ll pentru
modificarea qi completarea unor acte normative care reglementeazd acordarea de beneficii de asistenld
social
6.INSTRUCTII-INI de aplicare a unor.prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanlei de urgenld a Guvemului nr. 7012011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada
sezonului rece, aprobate prin Hot[rArea Guvernului nr.92012011, cu modificdrile Ei completdriie
ulterioare
7.H.G. n.r. 77512013 pentru modificarea gi completarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.4l612001 privind venitul minim garattat, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.5012011, a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii m.277120I0 privind alocalia pentru suslinerea familiei, aprobate prin H.G.
nr.3812011 gi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenJd a Guvernului
m.70120t1 privind mdsurile de protecjie sociald in perioada sezonului rece, aprobate prin HotSr6rea
Guvernului ru920 120 | | :
8.H.G" nr. 1/06.01 .2017 pentru stabilirea salariului debazdminim brut in lard. garantatinplatl;
!.O.U.G nr. 93/08.12.2016, pentru reglementarea unor mdsuri de simplificare a acorddrii unor
beneficii de asistenj[ social6, precum gi pentru stabilirea unor mdsuri bugetare pentru acestea in anul
20r6;

Beneficiari
Familiile qi persoanele singure ale cdror venituri se situeazd sub nivelul lunar al venitului minim
ganntat, au dreptul la ajutor social.
Ajutorul social se acordd pebazd de cerere qi declaralie pe propria rdspundere, inso{ite de actele
doveditoare privind componenta familiei qi venituril e realizate in luna anterioard depunerii cererii de
cdtre membrii acesteia - Anexa I la H.G. 55912017 .
ln situalia in care solicitarea ajutorului social sau a alocaliei pentru suslinerea familiei acordatdinbaza
Legii nr.27712010 privind alocalia pentru susfinerea familiei, republicatd, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare ori a ajutoruiui pentru incillzirea locuinlei acordat in baza Ordonanlei de
urgen{6 a Guvernului m.7012011 privind mdsurile de proteclie socialS in perioada sezonului rece,
aprobatd prin Legea nr. 9212012, cu modificirile Ei completdrile ulterioare, se produce ulterior
aprobarii acorddrii unuia din drepturile menlionate,la solicitarea ulterioard a unui drept se completeazd
cererea qi declaralia pe propria rdspundere, potrivit modelului prevdzut in anexa nr.1 a.
Pe misurd ce se dezvoltS protocoale de transfer de date qi capacitatea tehnicd de comunicare a datelor
intre instituJii in format electronic, documentele doveditoare privind componenla familiei 9i veniturile
membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la a.utoritatea sau institulia publicd competentd,
responsabild de colectarea qi gestionarea 1or, dacd acestea poartd o semndturd electronici extins6, cu
acordul benefi ciarului dreptulu i pr ev dzut de le ge.
Lista documentelor va fi adusd la cunoqtinla solicitanfilor prin afiqare la sediul primdriei sau prin
afiEare pe pagina de internet a acesteia.
Cuantumul ajutorului social se stabileqte ca diferenld intre nivelul venitului minim garantat qi venitul
net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social
LEI.
Nivelurile pentru VMG sunt urmdtoarele
Persoana singurd = l42Iei
Familiaformatd din 2 persoane =255lei
Familia formatd din 3 persoane = 357 lei
Familia formatd din 4 persoane:442lei
Familia formatd din 5 persoane: 527lei ,
Pentru fiecare altd persoand peste numdrul de 5 persoane, ajutorul social se maregte cu 0.073 x ISR
de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500

:37 lei.

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie (art.
alin (1) din Legea nr.41612001)z
- alocafia pentru sus{inerea familiei, prevdzutd de Legea nr.27712010, republicatd, cumodificdrile qi
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completdrile ulterioare,
- aloca(ia de stat pentru copii, prevdzutd de Legea rc.6111993, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare,
- bugetul personal complementar prevdzut de Legea nr.44812006 privind proteclia qi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cumodificdrile qi completdrile ulterioare,
- ajutoarele de stat acordate inbaza Ordonanjei Guvemuluinr.l4l2}I0privind m6suri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producdtorilor agricoli, incepdnd cu anul 2010, aprobatd cu
modificdri gi completdri prin Legea nr.7412010, cu completdrile ulterioare,
- bursele gcolare, a sumelor acordate inbazaart.5l alin. (2) din Legea educatiei nalionale w.ll20II, cu
modifrcdrile qi completdrile ulterioare,
- stimulentul educa{ional oferit, conform prevederilor Legii nr.24812015, cu modificdrile ulterioare, sub
forma de tichet social pentru stimularea participirii in invdjdmdntul preqcolar acopiilor provenili din
familii defavorizate,
- sprijinul financiar prevdzut de Hotirdrea Guvemului nr. L488l2004privind aprobarea criteriilor gi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acordd elevilor in cadrul Programului nalional de proteclie sociala
"Bani de liceu", cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- sumele acordate inbaza Programului nafional de protec{ie sociali "Bursa profesionali" prevdzut
de Hotdrdrea Guvernului nr. 1 .06212012 privind modalitatea de subvenlionare de cdtre stat a costurilor
pentru elevii care frecve rfieaz\" invdldmdntul profe sional,
- veniturile obfinute din activitfl{ile cu caracter ocazional desfiqurate de zilieri in condiliile Legii nr.
5212011 privind exercitarea unor activitdli cu caracter ocazional desftqurate de zilieri, republicatd."

Acte necesare depunerii ajutonrlui social
a) Cerere gi declaralie pe propria rdspundere pentru acordarea unor drepturi de asistentd social6; Anexa

HG. 59912017
b) Acte doveditoare privind componenla familiei:
Actele necesare privind componenta familiei pentru cetdlenii romdni:
- B.I.(buletin identitate) sau C.L (carte de identitate) sau C.I.P (carte de identitate provizorie)
Actele necesare privind componenta familiei pentru cetd{enii strdini sau apatrizi
- C.I. - carnet de identitate '
-. L.S.T. - legitimalie de gedere temporard
+ D.L - document de identitate
- Certificate de naqtere ale copiilor;
- Certificat de cdsdtorie;
i
- Certificat deces;
- Hotdrdre definitivi de incuviinJare a adopJiei, de incredintare sau plasament familial al minorului,
mandatul poqtal in care se specific6 cuantumul alocatiei de
- Actul din care sd rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- Actul din care rezulte c5 un membru al familiei urmeazd o formd de invdtdmdnt la cursuri de zi;
1 la

- Acte din care sd rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr.
II de invaliditate pentru persoanele aflate in intretinere ;
- Actul doveditor privind proprietatea, contract de inchiriere locuinid fond de stat sau chiriaq la proprietar

+ schi{a locuin}ei;
- in cazul divorfului cu copii incredin]ati se va prezentahotdrdrea judecdtoreascd privind pensia de
intrelinere;
c) Alte acte:
1. Persoanele apte de muncd care nu &aljzeaz6" venituri din salarii sau din alte activitdli vor prezenta
dovada faptului cd sunt in evidenta Agenfiei Teritoriale pentru Ocuparea Forlei de Munci pentru
incadrarea in muncd qi nu au rcfuzatnejustificat un loc de muncd oferit sau nu aurefuzat participarea la
un program de pregdtire profesionald;
2. Certifi,cat de atestare fisca16 eliberat de Primdria Comunei Piscu;
3. Certificat de venituri eliberat de Administratia Finantelor Publice din care si rezulte veniturile
realizatei
4. Adeverinla de la Registrul Agricol din cadrul Primdriei Comunei Piscu
5. in cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinla sau locuies c ftrd forme legale pe taza comunei
Piscu, se va prezenta adeverinJd de la primarul localitdjii de domiciliu din care sd rezulte cd nu
beneficiazd de ajutorul social conform Legii nr. 4161200I privind venitul minim garantat, certificat fiscal
din care sd rezulte cu ce bunuri (c16diri, terenuri ) figureazdpe rol in localitatea respectivd, certificat de
venituri din care sd rezulte dacd obline venituri din activitdti pe cont propriu;
6. Certificat medical privind incapacitatea de muncd ( acolo unde este cazul);
7. Talon qomaj;
8. Adeverinla de elev in care se va specifica dacd repetd sau nu anul qcolar qi numdrul de absenle dacd
este cazul;
g.Talon pensie + Decizie pensie;
10. Persoana inaptd de muncd trebuie sd prezinte decizie pentru pierderea capacitdlii de muncd (gradul I
sau II invaliditate);
13. in cazul femeilor peste 63 ani si bdrbatii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta
declaralie din care sd rezulte aceasta;
14. Talon pensie de urmaq + decizie in cazul copiilor care au pdrinli decedali;
15, in cazul salariaJilor adeverinla eliberatd de angajator in care se va specifica salariul netrcalizat in luna
anterioard depunerii cererii de ajutor social, cuprecizarea dacd"benefi'ciazd sau nu de bonuri de mas6,
precum gi valoarea acestora;

Condilii de acordare
Cererea qi declara{ia pe propria rdspundere, precum qi celelalte acte doveditoare privind componenja
familiei gi veniturile rcalizate, se inregistreazdla Compartimentul de Asistenld Sociald din cadrul

Primariei Piscu, judelul Galali.
Pentru solulionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociald la
domiciliul sdu, dupi cazlareqedinla solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fhrd
locuinld.
Acordarea sau, dupd caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin Dispozilia scrisd a
primarului, iar plataefectivd ca unnare a deciziei Directorului Agenliei JudeJene de PldJi qi Inspectie
Social[ Galali. in vederea urmdririi respectdrii condiliilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se
efectueazd anchete sociale la interval de 6 luni.

ObligaJii ale beneficiarilor de ajutor social
Dupd stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are urmdtoarele obliga{ii:
a) sd comunice primarului, in scris, orice modificare intbrvenitd cu privire la domiciliul, veniturile qi la
numdrul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) sd furniz eze toate informaliile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
c) sd efectueze sau, dupd caz, sd asigure prin alte persoane apte de munci din familie, efectuarea orelor de
muncd in folosul comunitdlii.

Persoanele apte de muncd pentru care se acordd ajutorul social gi care nurealizeazd venituri din salarii
sau din alte activitdli, potrivit legii, au obligalia de a nu refuzaun loc de muncd oferit sau participareala
serviciile pentru stimularea ocupdrii forfei de muncd qi de formare profesionald.

:

Prin persoand aptlt de muncd se intelege persoana care indeplineqte urmdtoarele conditii:
a) are vdrsta cuprinsd intre 16 ani gi vArsta standard de pensionare;
b) nu urmeazd o formd de invSldmdnt cursuri de zi prevdzutd de lege;
c) are starea de sdndtate qi capacitateafizicd qt psihica corespunzdtoare, care o fac aptS pentru prestarea
unei munci.
Incapacitateafrzicd, gi psihici este dovediti cu acte eliberate in condiliile legii.
Face exceplie de la indeplinirea obligaliilor amintite persoana aptd de muncd qi care se afld in una
dintre urmdtoarele situa{ii :
a) asigurd creqterea qi ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in v6rstd de p6nd la 7 ani qi
pdnd la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de
Comisia pentru protec{ia copilului;
b) asigurd ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane
vdrstnice dependente care nu beneficiazd de Asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in condiliile legii;
c) participd la un program de pregdtire profesionald;
d) este incadrati in munc6.

in vederea verificdrii indeplinirii de cdtre beneficiari a obligaliei mai sus, primarii transmit agenliilor
teritoriale lista persoanelor apte de muncS din familiile beneficiare de ajutor social - anexa nr.11 la
normele metodologice.
Situalia nominald cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munc6,
inclusiv care au plecat cu contract de muncd in strdindtate, aurcfizat un loc de muncd oferit sau
participarea la serviciile pentru stimularea ocupdrii fo4ei de munci qi de formare profesionali, cuprinde qi
informa{iile fumizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupdrii fortei
de muncd din sectorul public sau privat, acreditali conform Criteriilor de acreditare afurnizorilor de
servicii specializate pentru stimularea ocupirii forlei de munc6, aprobate prin Hotdrdrea Guvemului ru.
277 12002, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi va fi comunic atd cdtre AJPIS qi primdriilor in
vederea modificdrii/incetdrii drepturilor.

ATENTIE! Familiile gi persoanele singure care au in proprietate cel puJin unul dintre bunurile
cuprinse in aceastd listi ( - bunuri care trebuie sd se afle in stare de functrionare si sd nu fie utilizate in
activitatea autorizatd.\ nu beneficiazd de aiutor social:
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llddiri sau alte spatii locative
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afara locuintei de domiciliu gi

a anexelo
rosooddresti
ferenuri de imprejmuire a locuinlei gi curtea aferentd gi alte terenuri intravilant
:are depisesc 1.000 mp in zona urbani si 2.000 mp in zonanxald
Junuri mobile*
Autoturism/Autoturisme qi/sau motocicletd/motociclete cu o vechime mai micd de
10 ani, cu exceplia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate
I
transportului acestora sau persoanelor dependente, precum qi pentru vzu.
oersoanelor aflate in zone greu accesibile
Mai mult de un autoturism/motocicletd cu o vechimemai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau ftrd remorci, rulote
lutobuze, microbuze
$alupe, bdrci cu motor, scutere de ap6, iahturi, cu excep{ia bdrcilor necesare pentn
rrzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dundrii"
Jtilaie agricole: tractor, combind autopropulsatd
Jtilaie de prelucrarea gricol6: presd de ulei, moari de cereal
Jtilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionatt
ridraulic. mecanic sau electric
t) Aflate in stare de functionare
)er nzite bancare
I )epozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
f erenuri/animale si/sau pdsdri
Suprafele de teren extravilan, animale gi pasdri a cdror valoare netd de produclie
I rnuald depdqeqte suma de 1.000 euro pentru persoana singurd, respective suma de
2.500 euro pentrufamilie

I
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Recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social se realizeazd in condiliile prevdzute
de art. 21 din lege
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recupereazd,de la titularul dreptului ajutorului
in termenul general de prescriplie prevdzut de art. 2.517 din Legea rv.28712009 privind Codul civil,
republicatd, cu modifi cdrile ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor pldtite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de cdtre agentia teritoriald, in
condiliile prev6zute de Ordonanfa de urgenli a Guvernului nr. 4412014 pentru reglementarea unor
mdsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenJi social6, precum qi pentru
modificarea art. 101 din Legea rc.44812006 privind protectia qi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, aprobatd cu modificdri prin Legeanr.266/2015.
(3) Pentru recuperarea sumelor pldtite necuvenit, titularul semneazd un angajament de platd la
solicitarea dreptului, aceste sume put6nd fi recuperate qi din alte drepturi pldtite de agentia teritoriali.
In situalia in care titularul refuzd semnarea angajamentului de plat6", recuperarea sumelor pldtite
necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.
in situalia in care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat,
recuperarea sumelor incasate necuvenit, cu titlu de ajutor soqial, se va face de la ceilalli membri ai
familiei cu capacitate de exercifiu deptind a drepturilor civilei, in calitate de beneficiari ai dreptului, cu
aplicarea corespunzdtoare a prevederilor alin.(1), precum qi aIe art.32, dacd situalia de fapt impune
schimbarea titularului qi modificarea cuantumului ajutorului social.

