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Ajutorul social~enitul minim garantat se acordă conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Dş  venitul  minim  garantat  beneficiază  persoanele  singure  şi  familiile  fără  venituri  sau  cu  venituri  care  se  situează  sub
c-uăntumul  sumelor stabilite  ca  şi  ajutor  social  (vezi  mai  jos).  Pentru  a  beneficia  de  acest  drept,  persoanele  trebuie  să
depună  actele  la  primăria  În  a  cărei  rază  au  domiciliul  /  reşedinţa.  În  cazul  municipiului  nostru  actele  se  depun  la  sediul
Serviciului de Asistenţă Socială - Piaţa. Victoriei nr. 8, Caracal
Sumele care se acordă ca Şi ajutor social În funcţie de numărul membrilor de familie, În anul 2013, sunt următoarele:

1  persoană -142 lei
2 persoane -255 lei
3 persoane - 357 lei
4 persoane -442 lei
5 persoane -527 lei

Pentru fiecare membru În plus, peste numărul de 5 persoane, se adaugă câte 37 lei.
Cuantumul  ajutorului  social  se  stabileşte  ca  diferenţa  Între  nivelurile  prevăzute  mai  sus  şi  venitul  net  lunar al  familiei  sau
persoanei singure, rezultatdin fişa de calcul.
Cele  declarate  de  către  solicitant  se  verifică,  Ia  locuinţa  acestuia,  printr-o  anchetă  socială  realizată  de  către  personalul
Serviciului de Asistenta Sociala.
Dreptul la ajutor social se stabileşte prin dispoziţie a primarului Începând cu luna următoare depunerii cererii.
Ajutorul social precum Şi drepturile de asigurări sociale de sănătate se plătesc de către A.J.P.l.S Olt.
Persoanele beneficiare de ajutor social au următoarele obligaţii:
-efectuarea lunară a orelor de muncă În folosul comunitătii, conform cuantumului ajutorului social.
-prezentarea trimestrială a adeverinţei eliberate de AJOFM
-depunerea trimestrială a Cererii şi declara!iei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei
-depunerea anuală a adeverinţei privind terenurile intravilane şi extravilane deţinute de famile
-să nu deţină bunuri aflate În lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate:

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru Încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru
susţinerea familiei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii  locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2, 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*
1. Autoturism/autoturisme Şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de  10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele
cu  handicap  sau  destinate transportului  acestora  sau  persoanelor dependente  precum  şi  pentru  uzul  persoanelor aflate În  zone greu
accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de  10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,  rulote, autobuze,  microbuze
4.  Şalupe,  bărci  cu  motor,  scutere  de  apă,  iahturi,  cu  excepţia  bărcilor necesare  pentru  uzul  persoanelor care  locuiesc În  Rezervaţia
Biosferei "Delta  Dunării"
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate În stare de funcţionare

Depozite bancare
1.  Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale Şi/sau păsări
1.  Suprafeţe  de  teren,  animale  Şi  păsări  a  căror valoare  netă  de  producţie  anuală  depăşeşte  suma  de  1.000  euro  pentru  persoana
singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

WOŢĂ..  Deţinerea   unuia  dintre  bunurile   menţionate  conduce   la  excluderea  acordării  ajutorului  social  /  ajutorului   pentru  Încălzirea
locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.
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Acte necesare întocmirii dosarului de venit minim garantat -conform Legii nr.416/2001 cu
modificările şi completări]e u]terioare

•   C±tip;
•     Certificate naştere copii (original şi copie);
•     Certificat căsătorie (original şi copie);
•     Certificat naştere soţ şi soţie (original şi copie) sau solicitant;
•     Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor

romanl;
•     Permis de Şedere temporară, permis de Şedere pemanentă sau document de identitate eliberat

de  autorităţile  române  competente  sau,  după  caz,  paşaportul  în  cazul  cetăţenilor  străini  sau
apatrizi;

•     Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei de plasament familial al minorului, potrivit legii;
•     Act din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator al solicitantului;
•     Alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
•     Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de  Ocuparea Forţei de Muncă pentm persoanele  apte de

muncă din familie cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
•     Adeverinţă pentm  copii aflaţi în întreţinere în vârstă de peste 7  ani de la unităţile  şcolare din

care  să re2ulte  dacă  fi.ecventează  sau nu cusurile  şcolare  cu precizarea dacă beneficiaza de
bursă, tipul Şi cuantumul acesteia;

•     Acte  din  care  să  rezulte  încadrarea  ®entni  persoanele  aflate  în  întreţinere)  în  categoria

persoanelor cu handicap  accentuat sau grav ori în gradul 1 sau 11 de  invaliditate  şi  cuantumul
ajutorului, după caz;

•     Cupoane alocaţii de stat;
•     Talonul de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venit lunar de completare;
•     Adeverinţă cu venitul net realizat de persoanele încadrate pe bază de contract de muncă;
•     Cupoane pentm toate tipurile de pensie de care beneficiază membrii familiei, inclusiv de ajutor

social  în  condiţiile  l,egii  pensiilor  şi  asigurărilor  sociale  precum  şi  pentni  toate  tipurile  de
indemnizaţii cu caracter pemanent ;

•     Talon  de  plată  a  ajutorului  special  acordat  persoanelor  cu  handicap  precum  şi  a  ajutorului
bănesc lunar pentm persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei
pedepse privative de libertate, după caz;

•     Adeverinţă eliberată de centrul militar cu ajutorul social lunar pentm soţiile celor care satisfac
serviciul militar obLigatoriu, după caz;

•     Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile lunare realizate
ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă;

•     Adeverinţă eliberată de Serviciul lmpozite şi Taxe Locale, din care să rezulte bunurile aflate în

proprietate (clădiri, terenui, auto).
•     Adeverinţă  de  la  locul  naşterii  şi  de  la  Primăria  Municipiului  Caracal,  din  care  să  rezulte

terenul  astcol  din  proprietate,  tipul  şi  suprafaţa  terenului  şi  venitul  anual  realizat  în  anul
precedent ;

•     Adeverinţă, pentru cei  care nu au domiciliul în Caracal - eliberată de primăria localităţii în a
cărei  zonă  teritorială  işi  au  domiciliul,  din  care  să  rezulte  că  nu  au  depus  cerere  şi  nu
beneficiază de ajutor social confom prevederilor Legii nr.416/2001, precum şi bunuile aflate
în proprietate (clădiri, terenuri, auto).
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6) ®au âeşprs cqpiti perSoamd buGnptiţite:

/*\ PentnJ cetătenii români:

CN -cenmcat de naştere
81 - b`Jetin de idontitate

Cl -cade de idemitate
CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

Pentru cetătenii străini sau aDatrizi:                    Pentru cetătenii uE. SEE sau confed   El\/etiană:

PST -pemis de şedere temporară                  CIN -certificat îmegistrare
Dl -document de identitate                                    CR -carte de nBzidenţă

PSTL -pemis de şedere pe temen lung



r\ Pentni cetătenii români:
CN - cenfficat de naştere
81 - buletin de identitate

Cl - carte de identitate
CIP - carte de identitate provizorie
P - paşaport

Pentru cetătenii străini sau aDatrizi:             Pentru cetătenii  uE. SEE sau confed.  Ervetiană:
PST -permis de şedere temporară             CIN -certificat înregistrare
Dl -document de jdentitate                            CR -carte de rezidenţă
PSTL - pemis de şedere pe temen lung
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Cod Categoria d® venituri Actedoveditoare*       ]   Venitul realizatM ]eil

DIN ^CTl\mĂŢl lNt»PENDENTE

1

V®nlturi  din  profosii  lib®re  venituril®  obţinuto  dln  exorcltarea  profiosiilor

adeverinţă eliberată de

medicale,  de  avocat,   notar,  audltor  financiar,   consultant  fiscal,  expert
contabil,  contabil  autorizat,  consultant  de  plasament În  valon.  mobiliare,
arhitect    sau    a    altor    profesii    reglementate,    desfăşurate    În    mod
Independent, În condlţllle legii

2
Venlturi comerciale  provenite dln tipte de comer! ale contribuabllllor, din

prestări de servicii, precum şi din practicarea unej meserii Administraţia financiară

3

Venlturlle  dln  valoriflcarea  sLib  orice  formă  a  drepturllor  d®  proprletate
intelectuală  provin  din  brevete  de  invenţle,  desene  şi  modele,  mostre,
mărci de fabrică şl de comeb  procedee tehnice,  knowJiow,  din drepturi
de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea ----

1

E BâEPTLm sÂLARmLE
4 Salariul obtinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu

adeverlnţa eliberată deangajator5 Salarlul as stentulu personal al persoanei cu handicap
6 Salariul as stentulu matemal

7 Salariul Îngrijitorului la domiclliu al p®rsoanei vârstnice dependente
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să desfăsoare o activitate indeDendentă Adm. financiară

9 lndemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare
mandat poştal /extrasdecont/decizie

10
lndemnizaţlile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţll de

adeverinţă eliberată deAdm.financiară

demnitate Dublică. stabllite Dotrivit leaii

11
lndemnizaţii   din  activităţi   desfăşurate  ca  urmare  a   unei  funcţii
alese în cadrul persoanelor juridice fără scoD Da(rimonial

12

1      -.           ,     -          .   -               ,     ,                      '                           ,   ,   -''   ,                       -             ,11   '„     -             ,      ,   n          .re    urie      e   so   a     unara,     n  emnza    e,      rimee,      remiie,
sporurile Şi alte drepturi ale  personalului  militar, acordate potrivlt
Ieaii

13

lndemnizaţia   lunară   bru(ă,   pnecum   şi   suma   din   profitul   net,
cuvenite administratorilor la companii/societăţl naţionale, societăţi
comerciale  la  care statul sau  o autorltate a administraţiel  publice
locale este acţionar majoritar, precum şi la regllle autonome

14
Remuneraţia obtinută de directori În baza unui contract de mandat
conform prevederilor ]egii societătilor comerciale

15

Remuneraţia  primită  de  preşedintele  asociaţiei  de  proprietari  sau
de  alte  persoane,  în  baza  contractului  de  mandat,  potriv]t  legii
privind   Înfiinţarea,   organizarea   şi   funcţionarea   asociaţiilor   de
DroDrietari

16
Sumele  primite  de  membrii  fondatori  ai  socletăţilor  comerciale
constituite prin subscripţie publică

17

SLimele    primite    de    reprezentanţii    în    adunarea    generală    a
acţionarilor, În consiliul de administraţie, membrii directoratului şi
ai consillului de supraveghere, precum §i În comisia de cenzori

18
Sumele  pr]mite  de  reprezentanţli  în  organjsme  tripartite,  potrMt
legii

19
lndemnizaţla lunarii a asociatului unic, la nlvelul valorii Înscrise În
declaratia de asigurări sociale

20

Sumele   acordate   de   organizaţli   nonprofit   şi   de   alte   entităţl
neplătitoare de impozit pe proffl, peste limita de 2,5 ori nivelul ]egal
stabjlit   pentru   indemnizaţia   primită   pe   perioada   delegării   şi
detaşării  în  altă  localitate,  în  ţară  şi  în  străinătate,  în  interesul
serviciului. Dentru salariatii din institutiile Dublice

21

lndemnizaţia  adminjstmtorilor,  precum  şi  suma  din  profitul  net

adeverinţă eliberată de

cuvenfte  administratorilor  societăţilor  comerclale  potrivit  actului
constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acîionarilor

22
Sume reprezentând salarii sau diferenîe de salarii stabilite în baza
unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, preeum
şi actualizarea acestora cu indice]e de inflaţie Adm. financiară

23
lndemnizaţiile    lunare    plă(ite   confom    legii    de   angajator[    pe
perioada de neconcurenţă, stabilite confom contractului individual
de muncă

24
On.ce  alte  sume  sau  avantaje  de  natuti  salarială  ori  asimilate
salariilor În vederea imDunerii

"«fTU ` •                        /r,,,,J'.r<_``,,,:       ,,(                             ,,          ,rş         <`11,,        ,{         ( #

25

Veniturile, în bani şi/sau În natură, provenind din cedarea folosinţei
adeverinţă eliberată debunurilor    mobile    şi    imobile,    obţinute    de    către    proprietar,

uzufructuar  sau   alt   deţinător  legal,   altele   decât   veniturile   dinAdm. flnanciară
activităti indeDendente

VENIT 'DIN            S       [[

26 Dividende
adeverinţă eliberată deAdm.financiară

27 Venlturi jmpozabile din dobânzi
28 Câştiguri din transferul tltlurilor de valoare

29
Venituri din opera!iuni de vânzare€umpărare de valută la termen,adeverihţă eliberată de
pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Adm. financlară

30 Venituri din lichidarea unei Dersoane iuridice



J 1111_ enftul realizar lei  |I  Cod  l                                             Cateaoriadevenlturi                                             1        Actedoveditoare*       I   V

PENSH,

PENS DE STAT

31 Pens a pentru limltă de vârstă

mandat poştal /extras deconudecizle
32 Pens a an'icipată
33 Peh§ a antlclpată parţială
34 Pens a de invalidltate
35 Pens a de umaş

PENsl lAG CULTORl

36 Pensie agricultor
manaat po§tai /exiras aeconvdecizie

PENsl l  MILITARE
37 Pens e de serviclu

mandat poştal /extras deconvdeciz!e38 Pens a de invalldltate
39 Pens a de umaş 11
40 Pens a I.O.V.R.

lNDEHN"

41
lndemn!zaţla  pt.  persoanele  care  ş[-au   plerdut  total  sau   parţial

mandat poştal /extras deconvdecizleCapacltatea  de  muncă  ca  umare  a  pailicipării  la  revoluţle  §i  pt.
umaşl! acestora

42
lndemnkaţia de însoţltor pentm pensionari gr, 1
Invaliditate/nevăzători handjcap qrav

43 lndemnizaţia pentru incapacmtea temporari de muncă adeverintă angajator

44
lndemnizaţla lunară pentm act!vltatea de liber-profeslonlst a
ar'lstilor lntemreti sau execu(antl

'NDEW"tzA L şt S"UIENTE PENTRLJ CREŞTEFtEA CoptLUIut  +
45 lndemn[zaţla pentm matemitate adev®rinţă angajator

46 lndemnlzatla pentru creşterea copllulul până la vârsta de 1, 2 §au 3
mandat poştal /extras decont/decizieani

47 Stlmulent lunah/de insenie
48 lndemnLzat[a şj aJutoare pentru cresterea coDilului cu handlcap

tNDEMNLZAPt su €"€TER PER»ÂHEHŢ                            t\t`f,, ^`

49
lndemnizatia lunară acopdată magistra!ilor înlăturatl din jListlţle din

mandat poştal /extms de
Conslderente Dolitlce

50
lndemhizaîia lunară acordată peisoanelor persecutate djn motive

11F'OIltlce sau etnfce cont/ declzie

51
lndemnizaţla, sporul sau renta acordată inva]Izllor, veteranilor şi

11văduvelor de război

52
lndemnizaţia lunarii pentru persoanele care au efectuat s(aglul

mandat poştal /extras de

mllltar în cadrul Djrecţlei Generale a Serviciului Muncil în perioada
1950 -1961

53
lndemnizaţla lunară pentru penslonaril slstemului de i)ensii,
membrii aj unlunilor de creaţie, legal constitulte şi recunoscute ca
Persoane juridlce de utilitate pub]ică conu decizle

54 Indemnizaţia lunară pentru persoane[e cu handicap
55 lndemnizaţia cuvenită revoluţ!onarilor 11
56 lndemnizaţia de merit acordată În temelul Legii nr.118/2002
57 Renta viagenă pentru sportivi

#rruR' D

58
Venituri    dlh    cultlvarea    ş!    va]orificarea    florilor,    legumelor   şi

adeverinţă ellberată deAdministraţiaflnanciariiZarzavaturllor,  Îh  sere  şi  solarii  special  destinate  acestor scopuri
si/sau În slstem irlaat

59
Venituri    din    cultlvarea    §1    valoriflcarea    arbu§tllor,    plantelo
decorative si ciui)ercilor

60
Venituri din exploatarea peplnlerelor vltlcole §i pomlcole şi altele

adeverinţă eliberată deAdministraţiafinanciară

asemenea

61

Venituri    din    valorificarea    produselor    agrlcole    obţinute    după
Iecoltare,  În  stare  naturală,  de  pe  terenurile  agricole  proprietate
privată   sau   luate   În   arendă,   către   unităţl   specializate   pentru
colectape,  unltăţl  de  procesare  industrială  sau  către  alte  unftăţi,
•     '     11                                     ,         L            .        .         .1
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65
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(*)   Se vor anexa pentru fiecare membru de familie
(**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va Înscrie suma totală a acestora.
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11 Clădiri sau sBatii locative  altele decât locuihta de domiciliu si anexele ac"odărestirl Terenuri de ÎmDreimuire a locuintei si curtea aferentă si alte terenuri intravilane care dei)ăsesc 1 000 mi)
în zona urbană si 2.000 mD în zona rurală®LmL:rimo6ihLcfhsehstamB&fimEtioname

I Autoturism-sl/saiu motoclcl;tă cd o vechime mai mică de 10 am

Două sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

r-l Autovehicule: autoutllitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci. rulote. autobuze. microbuzerl Salut)e. bărci cu motor  scutere de aDă  iahturiI Utilale aaricole: tractor. comblnă autoDroDulsatărl Utilale de Drelucrare aaricolă. Dresă de ulel  moară de cereale

Utila]e de Drelucrat lemnul. aater sau alte utilale act[onate hidraulic  mecanlc sau electric

q±]Eflzm!ti2gEaEgk§iăsăriGmo.
1 Grâu comun (ha)
2 Grâu dur (ha)
3 Secară (ha)
4 Orz (ha)
5 Orzoaică (ha)
6 Ovăz (ha)
7 Amestecuri de cereale de vară (ha)
8 Porumb boabe (ha)
9 Orez (ha)
10 Alte cereale (ha)
11 Mazăre, fasole de câmp Şi lupin duloe (ha)
12 Linte, năut si mazariche (ha)
13 Alte culturi proteice (ha)
14 Cahofi (ha)
15 Sfeclă de zahăr -fara seminceri (ha)
116 Rapită (ha)
17 Floarea soarelui (ha)
18 Soia (ha)
19 ln pentru ulei (ha)
20 AJtele (ricin, mac, muştar,   s.a) (ha)
21 Hamei (fara seminceri) (ha)
22 Tutun (ha)
23 Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha)
24 n pentru fibra (ha)
25 Cânepa (ha)
26 Alte culturi industriale(inclusiv in,cânepa pt. fibră) (ha)
27 Legume proaspete, pepeni, căpşuni În câmp (ha)
28 Legume proaspete, pepeni,căpşuni În grădină (ha)
29 Legume proaspete, pepeni,căpşuni în sistem protejat (ha)
30 Ciuperci (100 m2 )
31 Flori, plante omamentale cult. în aer liber (ha)
32 Flori,   plante omamentale cult. În sist. protejat
33 Seminte de iarbă (graminee Şi legumin.furaj) (ha)
34 Alte seminte (pt hortic,cult arabile fără cereale,cartofi ,oleaginoase) (ha)
35 Cultun. furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi furajeri) (ha)
36 Porumb furajer pentru siloz (ha)
37 AAte cereale pentru siloz (ha)
38 Alte plante furajere (ha)
39 Terenuri productive şj necultivate (na)
40 Alte culturi arabile neincluse  (ha)
41 Pajişti Şi păşuni pemanente  (ha)
42 Păşuni sărace, de obicei nefertilizate Şi necultivate (ha)
43 Livezi de mar, par (ha)
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44 Livezi de piijn, piersic, cais, cireş (ha)
45 Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha)
46 Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha)
47 Struguri pentu masă (ha)
48 Struguri pentru vin de calitate (ha)
49 Struguri pentru vin de masă (ha)
50 Pepiniere fără silvicultură (ha)
51 Alte culturi permanente(răchită, salcie) (ha)
52 Cabaline (buc.)
53 V e pt in9rasat
54 V e sub un an (buc.)
55 Tău raşi de la  1  la 2 ani (buc.)
56 Vite e de la 1  la 2 ani (buc.)
57 Tăuraşi de 2 ani Şi mai mult (buc.)
58 Jun nci de reproducţie (buc.)
59 Viţe e  ptîngrăşat  (buc.)
60 Vac de lapte  (buc.)
61 Vac de lapte la refomă (buc.)
62 A te vaci  (buc.)
63 Stupi (buc.)
64 epuri, femele pt. prăsilă (buc.)
65 Caprine, femele pt. prăsilă (buc.)
66 A te caprine (buc.)
67 0 mame (buc.)
68 A te ovine (buc.)
69 Purcei   (buc.)
70 Scroafe pt reproductie (buc.)
71 Porci pt Îngrăşat (buc.)
72 A te porcine (buc.)
73 Pui de came (buc.)
74 Găini ouătoare  (buc.)
75 Alte păsări (buc.)

CgpîL    ®ectir pe p'roprie răspundeie st su6 sa;mcţiurib  Codtiui pe:m[ că da[±eb st in!fbma;ţtib prezenti±e
suni compbte şi coresp!u;md reaGtiăţii şi mă o6Gg să ad:w tii cunoştinţa au±oriiă:ţibr, în scris ti îm terrriem[

p`revăJzw±  de  hge,   oriLe  mo&!ficue  a  si±:ua;ţiei  rria;i  sus  prez;enta±e  can  poa±e  cond:iue  h  î:ru:etam3a  sau
suspentiffea dreptwribr.
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