Acte necesare pentru diferite tipuri de
solicitări
ACTE NECESARE PENTRU ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU ANGAJARE
ASISTENT PERSONAL

-Cerere din partea persoanei care solicită ancheta socială;
-Acte de stare civilă : copie act de identitate al solicitantului şi al bolnavului;
-Copie certificat handicap grad GRAV sau grad I cu asistent personal;

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU INDEMNIZAŢIE
HANDICAP

- Cerere tip;
- Acte de stare civilă : copie act de identitate al solicitantului şi al bolnavului;
- Copie certificat handicap grad GRAV sau grad I cu asistent personal;
- dovadă venituri;
- acord emis de D.G.A.S.P.C. Neamţ.

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎNTRUN GRAD DE HANDICAP MINORI

-cerere tip;
-copie certificat medical-de la medicul specialist;
-copie după certificatul de naştere sau carte de identitate a minorului;

-copie după actele de indentitate ale părinţilor;
-copie după certificatul de handicap anterior –dacă există;
-copie fişă medicală tip de la medicul de familie;
-copie fişă privind traseul educaţional completat de către învăţător /diriginte;

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎNTRUN GRAD DE HANDICAP ADULŢI

-cerere din partea persoanei care solicită ancheta socială;
-acte de stare civilă : copie act de identitate al solicitantului; în cazul copiilor copie certificat
de naştere şi copii acte de identitate părinţi;
-dovezi de venituri , pentru solicitant ;
-referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
-scrisoare medicală tip de la medicul de familie

ACTE NECESARE PENTRU ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU REEVALUARE GRAD
DE HANDICAP

-cerere din partea persoanei care solicită ancheta socială;
-acte de stare civilă : copie act de identitate al solicitantului; în cazul copiilor copie certificat
de naştere şi copii acte de identitate părinţi;
-dovezi de venituri , pentru solicitant ;
-referat tip privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
- scrisoare medicală tip de la medicul de familie;
-pt.minori fişă medicală tip de la medicul de familie
-copie certificat handicap.

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA
INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPILULUI – PREVAZUTA OUG
111/2010

 -cerere tip;
- bi/ci solicitant (copie);
- certificat de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul si al celorlalti copii aflati in intretinere (copie);
- certificat de casatorie (copie), dupa caz;
- cerere depusa la angajator prin care se solicita intrarea in concediul pentru cresterea copilului, inregistrata,
aprobata si stampilata de catre angajator (copie), dupa caz;
- dovada eliberata de angajator sau de catre alte autoritati competente, din care sa rezulte ca solicitantul a
realizat timp de 12 luni in anul anterior datei nasterii copilului, venituri profesionale supuse impozitului pe venit;
 -decizie de suspendare a contractului de munca (copie), dupa caz;
- adeverinta medicala/copie dupa certificatele medicale din care sa reiasa perioada concediului de maternitate,
dupa caz;
- extras de cont bancar pentru solicitantii care doresc primirea drepturilor pe card;
- dosar cu sina.

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE AJUTOR DE
URGENTA:
-cererea solicitantului motivata, in care se specifica adresa unde efectiv locuieste
-actul de identitate al solicitantului si actele celorlalti membri ai familiei
-copie certificat nastere ( ale copiilor)
-alte acte doveditoare privind componenta familiei
-copie certificat casatorie
-copie hotarare judecatoreasca de divort
-adeverinta cu salariul net al lunii anterioare depunerii cererii
-cuponul lunii anterioare pentru pensionari, someri

-adeverinta de elev ( pentru elevi) si cuponul de alocatie de stat
-orice alte acte din care sa rezulte veniturile familiei
-certificat de incadrare in grad de handicap si cuponul cu indemnizatia de handicap
-certificat fiscal – camera 11 din primarie
-adeverinta de pamant – de la biroul unic
-adeverinta de venit – de la administratia financiara
-acte care sa justifice si sa sustina cererea de ajutor de urgenta ( de ex. acte medicale, certificate de deces, adeverinte de
la asociatiile de proprietari cu datoriile sau orice alte documente care sa certifice existenta situatiilor de necesitate
deosebite ale familiilor)

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII:

-cerere tipizată;
-copie carte de identitate a ambilor părinţi;
-copie certificat de naştere copil;
-părinţii care solicită acest drept mai tîrziu de 5 luni de la data naşterii copilului sau pentru copiii născuţi în afara
teritoriului româniei, vor depune o declaraţie notarială prin care se certifică faptul că nu au ridicat această
prestaţie socială pe teritoriul statului unde s-a născut copilul sau în altă localitate a ţării:
-extras de cont bancar pentru titularul care solicită virarea acestei alocaţii în cont bancar (excepţie Banc Post).

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIE PENTRU PERSOANELE CARE
REALIZEAZA VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE AGRICOLE SAU IN
CALITATE DE ASOCIAT/ADMINISTRATOR DE SOCIETATE COMERCIALA:

•cerere/declaratie pe propria raspundere, conform model;
•copie act de identitate solicitant;
•copie certificat de nastere copil;
•copie certificat de casatorie, dupa caz;
•copie act in baza caruia a realizat veniturile (autorizatie functionare, contract arenda, act constitutiv
societate comerciala);
•certificat de atestare fiscala;

•adeverinta eliberata de organele competente privind venitul net realizat timp de 12 luni in ultimul an
anterior datei nasterii copilului, pentru care s-a achitat impozitul conform certificatului de atestare
fiscala;
•actul din care rezulta data de la care nu mai realizeaza venituri;
•adeverinta din care sa rezulte perioada concediului de maternitate sau negatie, dupa caz, eliberata de
casa de asigurari de sanatate neamt;
•dosar cu sina.

ACTE NECESARE PENTRU TICHETE SOCIALE – PENSIONARI:
-Copie CI
-Copie certificat casatorie, certificat deces, hotarare de divort ( dupa caz)
-Cupon pensie din luna februarie

ACTE NECESARE PENTRU TICHETE SOCIALE – HANDICAP:
-Copie CI
-Copie certificat casatorie, certificat deces, hotarare de divort ( dupa caz)
-Cupon handicap din luna februarie
-Copie certificate de handicap in termen de valabilitate
ATENTIE! Veniturile pe familie nu trebuie sa depaseasca suma de 750/membru.

