
ACTE NECESARE  

AJUTOR SOCIAL 

 Dosar 

 Copie xerox B.I/C.I solicitant si celalalt sot/sotie 

 Copie C.I sau certificat de nastere copil/copii 

 Copie livret de familie 

 Certificat de casatorie 

 Adeverinta din care sa rezulte venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii 

 Taloane sau adeverinte de pensie, ajutor de somaj, alocatie de stat pentru copii, alocatii de 

incredintare pentru copiii incredintati sau dati in plasament - din luna anterioara depunerii cererii. 

 Adeverinta de elev, pentru copiii de varsta scolara 

 Adeverinta eliberata de Circumscriptia fiscala Comarnic, din care sa rezulte veniturile realizate de toti 

membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile legii. 

 Adeverinta de stare materiala - registru agricol 

 Adeverinta din care sa rezulte ca sunt in evidenta Agentiei Judetene Pentru Ocuparea Fortei de Munca 

si nu au refuzat nejustificat un loc de munca 

 Actul din care sa rezulte incadrarea in gradul grav sau accentuat de handicap sau gradul I,II de 

invaliditate 

 Hotarare de divort/de incredintare copil/copii,incuviintare adoptie definitiva si irevocabila 

 Hotarare de plasament 

 Declaratie pentru a desemna o persoana sa efectueze zilele de munca  

 Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte lipsa sau, dupa caz existenta oricaror venituri 

decat cele care pot fi dovedite cu acte. 

 Adeverinta de la Directia financiar-contabilitate din care sa rezulta ca familia detine sau nu detine in 

proprietate autoturisme. 
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