
Ajutoare sociale se acordă conform prevederilor  Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat cu modificările şi completările ulterioare. 

Beneficiază de ajutor social familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri 
foarte mici, aflate în situaţii de criză sau în stare avansată de pauperitate şi care au 
domiciliul stabil, reşedinţa pe raza teritorială a comunei Muntenii de Sus. 

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: 

• 142 lei pentru persoana singură; 

• 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane; 

• 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane; 

• 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane; 

• 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane; 

• câte 36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, 

care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi. 

Acte necesare (copie şi original) 

- actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei 
- livretul de familie 

- certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani 
- certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces 

- hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial 
- hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual actul 

din care să rezulte calitatea de tutore sau curator 
- adeverinţă de elev sau student  

- cupon orice tip de pensie 

- cupon de şomaj 
- cupon de orice tip de indemnizaţie 

- certificat de invaliditate / persoană cu handicap 

- carte de muncă 

- acte de studii 

- act medical din care să reiasă starea de sănătate (apt pentru prestarea unei munci de 

interes local). În cazul unei persoane declarată inaptă de muncă, se solicită un 
certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă 

- adeverinţă eliberată de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care să 
reiasă dacă deţine sau nu proprietăţi sau terenuri agricole în aceste localităţi 
 



Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi 
trebuie să prezinte: 
• adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de 

muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, 
• adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de 

formare profesională oferite de aceste agenţii. 
 

NU beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei, cei care deţin cel puţin 
unul 

dintre bunurile de mai jos 

 

Bunuri imobile 

- Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti 
- Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 

care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală 

Bunuri mobile 

- Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 
10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate 
transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor 
aflate în zone greu accesibile 

- Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 
- Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 
autobuze, microbuze 

- Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru 
uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; 
- Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

- Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric 

*) Aflate în stare de funcţionare 

 

Depozite bancare 

 

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 

 

Terenuri/animale şi/sau păduri 
 

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţieanuală 
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 
euro pentru familie. 


