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Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social
Acte doveditoare privind componenta familiei ;
Copie CI toti membrii familiei ;
Cerificate de nastere ale copiilor ;
Certificat de casatorie ;
Certificat de deces ;
Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al
minorului, mandatul postal in care se specifica cuantumul alocatiei de intretinere primita
de la DGASPC ILFOV.
Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
Acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav
gr.1 sau gr.2 de invaliditate pentru persoanele aflate in intretinere +talon+adeverinta
salariu insotitor ;
Actul doveditor privind propietatea, contract de inchiriere locuinta fond de stat sau chirias
la propietar ;
Persoanele care au copii rezultati din relatii de concubinaj si recunoscuti trebuie sa prezinte
hotararea judecatoreasca privind stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de
intretinere ;
Sotii despartiti in fapt cu copii trebuie sa prezinte hotararea judecatoreasca privind
stabilirea domiciliului minorului si a pensiei de intretinere ;
In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotararea judecatoreasca privind
pensia de intretinere ;
Pentru a demonstra modul de gospodarire trebuie sa se prezinte declaratie notariala din
care sa rezulte acest lucru ;
Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati vor
prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei
de Munca pentru incadrarea in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit
sau nu au refuzat participarea la un program de pregatire profesionala ;
In cazul persoanelor singure/familiilor cu resedinta, sau cei care traiesc pe raza orasului
Bragadiru fara forme legale, se va prezenta adeverinta de la primarul localitatii de domiciliu
din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutorul social conform Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat, certificat fiscal din care sa rezulte daca obtine venituri din activitati
pe cont propriu ;
Acolo unde s-a stabilit obligativitatea platii unei pensii de intretinere in urma divortului, se
va prezenta hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca privind pensia de
intretinere, talonul sau mandatul postal ;
Certificat medical privind incapacitatea de munca, eliberat de medicul expert al asigurarilor
sociale (acolo unde este cazul) ;
Talon somaj ;
Talon pensie + decizie de pensionare;
Adeverinta de elev in care se va specifica daca beneficiaza de alocatie de stat si bursa
(cuantumul);
Persoana inapta de munca trebuie sa prezinte decizie pentru pierderea capacitatii de munca
(grad I sau II invaliditate);
In cazul femeilor peste 60 de ani si barbatii peste 65 de ani care nu au nici un fel de pensie
se va prezenta declaratie notariala din care sa rezulte aceasta ;
Talon pensie de urmas +decizie in cazul copiilor care au parinti decedati ;

 In cazul salariatilor adeverinta eliberata de angajator in care se va specifica salariul net
realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor social;
 In cazul persoanelor angajate pe baza de conventie civila de prestari servicii, adeverinta
eliberata de angajator cu salariul net realizat in luna anterioara.
 Declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca pers./familia se
gospodareste singura, nu realizeaza venituri si nu au depozite bancare cu valoare peste
3.000 lei.

