Venitul minim garantat; acordarea ajutorului social
Venitul minim garantat
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar. Instituirea venitului minim
garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă
socială.
Cine beneficiază de ajutorul social
• familiile în care nu se realizează venituri ori se realizează venituri mici;
• persoanele singure, fără venituri sau cu venituri mici;
• soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială justifică acordarea acestuia;
• cetăţeni ai altor state sau apatrizii, în condiţiile legislaţiei române, care au reşedinţa în România sau,
după caz, domiciliul în România;
• persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei
pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării. Persoanele fără locuinţă
beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă
socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.
Cuantumul ajutorului social
Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 125 lei pentru persoana singură;
b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane; e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f ) câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în
condiţiile prezentei legi.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între aceste niveluri şi venitul net lunar al familiei
sau al persoanei singure. Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.

Stabilirea venitului lunar al fami liei pentru determina rea venitului minim garantat
Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare
la stabi- lirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai
dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru
încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă va transmite primarilor, în prima zi a fiecărei luni,
tabelul nomi- nal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile
pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
Nu are obligaţia de a face dovada prevăzută la alin. de mai sus persoana aptă de muncă şi care se află în
una dintre următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi
până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia
pentru protecţia copilului;
b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane
vârstnice depend- ente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile
legii;
c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este încadrată în muncă.
La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări
sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu
caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi
a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.
1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în
cadrul Programu- lui naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările
ulterioare.

În cazul în care familia sau persoana singură are în propri- etate numai categoriile de bunuri cuprinse în
lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor
social, luându-se în calcul veni- turile prevăzute la alin. anterior.
În cazul în care familia sau persoana singură are în propri- etate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în
lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu
beneficiază de ajutor social.
Acte necesare
• cererea de acordare a ajutorului social;
• declaraţia privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii familiei, ori
de persoana singură;
• acte doveditoare privind componenţa familiei, dacă este cazul.
Acte dovedi toare privind componenţa familiei
Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi,
după caz, cu următoarele acte, în copie:
a) certificatul de căsătorie;
b) certificatele de naştere ale copiilor;
c) copie după hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al
minorului, potrivit legii;
d) copie după actul din care să rezulte calitatea solicitan- tului de tutore sau curator;
e) acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;
f) copii după acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap
accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
g) alte acte doveditoare privind componenţa familiei. Actele de identitate sunt, după caz, următoarele:
a) cartea de identitate, buletinul de identitate sau cartea
de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor români;

b) carnetul de identitate, legitimaţia de şedere temporară sau documentul de identitate, eliberate de
autorităţile române competente, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
Cererea de acordare a ajutorului social
Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul
localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul. În cazul cetăţenilor străini sau
apatrizi, documentele se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială aceştia îşi au reşedinţa sau,
după caz, domiciliul.
În cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea se înregistrează la primarul
localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.
Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data
înregistrării.
Obligaţiile reprezentantului titularului
Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice pri- marului, în scris, orice modificare cu privire la
domiciliu, veni- turi şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit
modificarea.
În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei
(RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.
Persoanele apte de muncă
Persoane apte de muncă sunt persoanele care:
• au vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
• nu urmează o formă de învăţământ de zi, prev. de lege;
• au starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică care le fac apte pentru prestarea unei munci.
Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, în
fiecare lună, că îndeplinesc condiţiile prevăzute delege.
Încetarea plăţii ajutorului social
Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;
b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate şi, în termen de 3
luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege;
c) în cazul în care, după verificare, se constată că benefici- arul ajutorului social nu mai îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege;
d) în cazul în care, pe parcursul acordării dreptului la aju- tor social, beneficiarii refuză să furnizeze
informaţii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate.
Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului. Acesta transmite agenţiei
teritoriale dispoziţiile de încetare a dreptului la ajutor social, pe bază de borderou. Încetarea plăţii
ajutorului social se face prin de- cizie a directorului agenţiei teritoriale, pe baza documentelor prevăzute
de lege, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situaţiile respective.
Decizia directorului agenţiei teritoriale se comunică titu- larului în termen de 30 de zile de la data
emiterii.

