
D I R E C T I A DE  A S I S T E N T A   S O C I A L A 

                 M E D I E S U    A U R I T
Conditiile si actele necesare pentru obtinerea ajutorului social

Potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare .

-Copie buletine sot, sotie (persoanelor peste 14 ani)

-Copie certificate nastere copii(care sunt sub 14 ani)

-Copie certificat de casatorie (unde este cazul)

-Adeverinta teren cladiri (de la registrul agricol) sa nu se depaseasca 20 arii 
intravilan.

-Dosar de plastic  

-Certificat de deces (unde este cazul)

-Certificat de divort (unde este cazul)

Actele necesare pentru obtinerea adeverintei de somaj

-Copie buletin

-Copie actele de studii

-Adeverinta medicala apt de lucru

-Anexa 1 si 3 de la Primarie 

-Adeverinta de la Finante Satu Mare  

Nivelul lunar al venitului minim garantat .

-142 lei pentru persoana singura

-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



Cate 37 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane care face 
parte din familie in conditiile prezentei legii.

La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz al persoanei singure se 
iau in considerare toate veniturile pe care membrii aceteia le realizeaza inclusiv 
cele care provon din drepturile de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj 
,obligatii legale de intretinere ,ajutoare cu caracter permament, cu exceptia 
burselor de studii, si banilor de liceu.

Pentru sumele acordate ca ajutor social,conform prevederilor prezentei legi, 
una dintre persoanele majore apte de munca din familiea beneficieara are 
obligatie de a presta lunar la solicitarea primarului actiuni sau lucrari de interes 
local .Numarul orelor de munca se calculeaza proportional cu cuantumul 
ajutorului social de care beneficieaza familia s-au persoana singura.

Beneficiearii de ajutor social (persoanele apte pentru munca )au obligatia de a 
prezenta de la AJOFM Satu Mare adeverinte ca sunt in cautarea unui loc de 
munca din 3 in 3 luni.
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                                         PETRICEAN MIRCEA ADRIAN


