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VENIT MINIM GARANTAT

Ajutoare sociale acordate in baza Legii 416t2001 privind venitul minim garantat.cu
modificarile si completarile ulterioare.

o Familiile 9i persoanele singure, cetSleni romAni, au dreptul la un venit minimgarantat ca forma de asisten{d sociald.

' Venitul minim garantat se asiguri prin acordarea ajutorului social lunar, in
condi[iile prevdzute de prezenta lege

1) Cine poate beneficia?
oBeneficiaz5dedrepturileprev5zutede@,familiile9i

persoanele
singure care au domiciliul sau, dupd caz, regedinla in Rom6nia, cu ori fird cetilenie
romdnS, precum gi apatrizii.
ln sensul prezentei legi, termenul familie desemneazd solul gi solia sau soful, solia

9i
copiii lor necdsdtoriti, afla[iin intrelinerea acestora, care locuiesc Ai gospodiresc
impreund

' Se consideri familie gi persoana care locuiegte gi gospodiregte impreuni cu
copiii

aflatiin intretinerea sa gi se afli in una dintre urmdtoarele situalii:- este necisdtoritd;
- este vdduvi;
- este divo(ati;
- al cdrei sot/sotie este declarat/declaratd dispdrut/dispiruti prin hotdr6rejudecitoreascd;
- nu aimplinitvArsta de 18 ani 9i se afliln una dintre situa{iile previzute la lit a)-

De ce poate beneficia:

d).

2)



Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteazd la indicatorul social de
referintd, denumit in continuare lSR, gi, TncepAnd cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul
venitului minim garantat este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singurS; 142 LEt
b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; 2SS LEt
c) 0,714ISR pentru familiile formate din 3 persoane; 3S7 LEt
d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; 442 LEt
e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; 527 lEl
0 1,127 ISR pentru familiile formate din 6 persoane; 564 LEI
g) 1,2 ISR pentru familiile formate din 7 persoane; 600 LEI
h) 1,273|SR pentru familiile formate din B persoane; 637 LEI
i) 1,346 ISR pentru familiile formate din g persoane; 673 LEIj) 1,419 ISR pentru familiile formate din 10 persoane; 710 LEI
k) 1,4921SR pentru familiile formate din 11 persoane; 746 LEI
l) 1,565 ISR pentru familiile formate din 12 persoane; 783 LEI

c6te 0,073 ISR pentru fiecare alti persoand peste numdrul de 5 persoane, care face
parte din familie, in conditiile prezentei legi.

Ajutorul social se acordi pe bazd de cerere gi declaralie pe propria rAspundere,
insofite de actele doveditoare privind componenta familiei gi veniturile realizate in luna
anterioard depunerii cererii de cdtre membrii acesteia. Cererea (anexa nr.1) se
completeazd cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5^1) gi (5^2) din leqe

*** Conform HotdrArea Guvernutui nr.559/2017 pentru modificarea ;i comptetarea
Normetor metodotogice de apticare a prevederitor Legii nr.41612001 privind venitu[
minim garantat, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.5O/2011, a Normetor
metodotogice de apticare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind al.ocalia pentru
sustinerea famitiei, aprobate prin HotirArea Guvernutui nr.38/2011, gi a Normetor
metodologice de apticare a prevederitor Ordonanlei de urgen!5 a Guvernutui
nr.7012011 privind misurite de proteclie sociatl in peiioada sezonutui rece, aprobate
prin HotirArea Guvernutui nr.920 I 2011 .

Prin actu[ normativ s-a modificat formularu[ de QEBIBE pentru soticitarea acestor
drepturi si s-a introdus un formular de cerere simpti?iZf-t in cazul soticitirii ajutorutui
sociat ryMq) sau a atocafiei pentru sustinerea famitiei (ASF) ori a ajutorutui pentru
incdtzire (Ai),

Componenta familiei se dovedegte cu actele de identitate ale solicitantului 9i ale
membrilor familiei gi, dupi caz, cu urmdtoarele acte, in copie:

- certificatele de nagtere ale copiilor;
- livretul de familie;
- certificatul de cisdtorie;
- hotir6rea definitivi de incuviintare a adop[iei, de plasament familial al minorului,

potrivit legii;
- actul din care sd rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;



- acte din care sd rezulte cd un membru al familiei urmeazd o formd de invd[dmdnt
Tn

conditiile prevdzute la art. 4 alin. (1) lit. a);
- acte din care sd rezulte incadrarea, potrivit legii, ?n categoria persoanelor cu

handicap
accentuat sau grav oriin gradul I sau ll de invaliditate, pentru persoanele aflate in
intretinere;

- dupd caz, alle acte doveditoare privind componenta familiei.

Pentru acordarea dreptului, persoanele apte de muncd ce nu realizeazd venituri din
salarii sau din alte activitdti au obliga[ia de a prezenta

- adeverin[d care si ateste cd sunt inregistrate in evidenta Agen[iilor Judelene pentru
Ocuparea For[ei de Munc5, pentru incadrare Tn muncd 9i cd nu au refuzat un loc de
muncd sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupdrii fo(ei de muncd 9i de
formare profesionald oferite de aceste agentii.

- adeverinta de venit eliberata de Administra[ia Financiard pentru persoanele peste
18 ani;

- Certificat fiscal eliberat de Directia lmpozite si Taxe Locale, pentru persoanele peste
18 ani;
- act medical din care sd reiasd starea de sdndtate ( apt pentru prestarea unei munci

de interes local ).
- in cazul unei persoane declarati inapti de munc5, se soliciti un certificat eliberat de

Comisia de Expertizd a Capacitdtii de Muncd;
- adeverin[d eliberata de Biroul Agricol ( din primaria localititii ), din care sa reiasa daci
de[ine sau nu proprietdti, sau terenuri agricole in aceste localitS[i.

ln cazul in care familia sau persoana singurd are in proprietate, Tnchiriere, comodat
ori altd formi de definere cel pufin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor
ce conduc Ia excluderea acorddrii ajutorului social, aceasta nu beneficiazi de
ajutor social.



Anexa nr.4 la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII
AJUTORULU^l SOCIAL $l

A AJUTORULUT PENTRU TNCALZIREA LOCUTNTE|

Bunuri imobile

1 ClSdiri sau alte spalii locative in afara locuintei de domiciliu gi a anexetor gospoOaregti

2
Terenurideimprejmuirealocuinteigicurteaaferent59ialteteren@
1.000 mp inzona urband 9i2.000 mp in zona rurald

Bunuri mobile

1

Autoturism/autoturismegi/saumotocicletd/motocicletecuovecffi
excep[ia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente precum 9i pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile

2 Mai mult de un autoturism/motocicletd cu o vechime mai mare de 10 ani

3
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fere remorci, rulote, autoOuze,
microbuze

4 $alupe, bdrci cu motor, scutere de ap5, iahturi, cu excep[ia bdrcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc in Rezerva{ia Biosferei "Delta Dunirii"

5 Utilaje agricole: tractor, combind autopropulsatd

6 Utilaje de prelucrare agricold: presi de ulei, moard de cereale

7
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate fiiOrautic,
mecanic sau electric

(.)Aflate in stare de funclionare

Depozite bancare

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale si/sau pdsdri

I
Suprafe!edeteren,animalegipdsdriacdrorvaloarenetddeproouc1iery
de 1.000 euro pentru persoana singurd, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTA:De[inerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acorddrii aiutorrrhri
ajutorului pentru incilzirea locuin[ei

menIion ajutorului social 9i a



in vederea solu[ionirii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, Tn

mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupd caz, la regedinla
solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situatiei ce rezultd din datele inscrise in
actele doveditoare.

Ancheta socialS se realizeazd de personalul serviciului public de asistenld socialS
din subordinea consiliului local sau, dupd caz, de persoanele cu atribu[ii in domeniul
asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 15 zile
lucrdtoare de la data inregistrdrii cererii. Datele referitoare la familia sau persoana
singuri se inregistreazd in formularul de anchetd sociald, potrivit modelului previzut in
anexa nr.2.


