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DOCUMENTE DOVEDITOARE LA SOLICITAREA  

AJUTORULUI SOCIAL 
 

a) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social 

(de la primărie); 

b) Acte doveditoare privind componenţa familiei (original și copie): 

- b.i. (buletin identitate) sau c.i. (carte de identitate); 

- certificate de naştere ale copiilor (dacă este cazul); 

- certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

- certificat deces (dacă este cazul); 

- hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al 

minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere 

primită de la agenţia pentru prestaţii sociale a municipiului suceava (dacă este cazul); 

- actul din care rezultă că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la 

cursuri de zi;  

- acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau 

grav, gr. i sau gr. ii de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere (dacă este 

cazul); 

- actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau 

chiriaş la proprietar; 

- în cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească 

privind pensia de întreţinere; 

c) Alte acte: 

- persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte 

activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale 

pentru ocuparea forţei de muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat 

nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program 

de pregătire profesională; 

- adeverinţa de la Registrul Agricol și Certificat fiscal (de la primărie);  

- în cazul persoanelor singure/familiilor care au reședinţa sau locuiesc fără forme legale 

pe raza comunei frumosu, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de 

domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce 

bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri 

din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu; 

- certificat medical privind incapacitatea de muncă (acolo unde este cazul); 

- cupon şomaj (dacă este cazul); 

- cupon pensie + decizie pensie (dacă este cazul); 

- persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de 

muncă (gradul i sau ii invaliditate); 

- în cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net 

realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social; 

- talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii (unde este cazul).  

Toate documentele se vor atașa într-un dosar cu șină. 
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