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ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

CONSILIUL LOCAL URZICENI 
Calea Bucureşti, nr.104, cod poştal 925300 

Tel./Fax 0243/254975 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SI AJUTOR SOCIAL 

 

                              DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL 

 

Cerere către Primar 

Buletin / Carte de identitate 

Certificat de naștere 

Certificat de căsătorie 

Certificat de deces 

Livret de familie 

Adeverință de venit 

Certificat de atestare fiscală 

Act doveditor privind proprietatea/contract închiriere 

Hotărâre de divorț/hotărâre de încredințare minor/hotărâre de adopție/hotărâre privind obligația legală de întreținere 

Dovada faptului că sunteți în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă ( Adeverinta AJOFM) 
Pentru toti membrii familiei cu varsta peste 16 ani cu exceptia: 
-Celor care au in intretinere minori( copii sub 7 ani si pana la 18 ani, in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin Certificat eliberat de 
DGASPC 
- Persoanelor care asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza 
de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu; 
- Celor aflati la varsta de pensionare; 
- Celor care au calitatea de salariati; 
- Celor care nu sunt apti de munca, situatie dovedita prin acte medicale:( certificat pentru atestarea pierderii capacității de muncă (decizia medicală emisă 
de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate; 
certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;certificatul medical de constatare a capacității 
de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu 
afecțiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii;adeverință medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de 
medicul specialist, pentru persoanele cu afecțiuni ce determină incapacitate temporară de muncă. 

Adeverință de elev/student cu precizarea fracventarii/nefrecventarii cursurilor 



Acte doveditoare privind veniturile realizate în familie 

Adeverință de pamant -privind terenurile intravilane si extravilane deținute precum și veniturile aferente 

Adeverință din care sa reiasă că nu beneficiază de ajutor social, eliberată de către primăria de domiciliu. 

 


