ACTE NECESARE -ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT
1. Actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei - în
copie;
-în cazul cetătenilor romani : B.I./ cartea de identitate;
2. Certificatele de naștere ale copiilor;
3. Certificatul de căsătorie;
4. Dacă este cazul:
-hotărârea definitivă de încuviințare a adopției/ de încredințare/ plasament
familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore/ curator;
-acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap,
gr. I sau II, pentru copiii aflati în întreținere, cu vârsta de peste 18 ani,
necăsătoriți.
5. Adeverința de elev/ de student, (cu mentiunea dacă acea persoană
beneficiază sau nu de bursa, tipul acesteia si cuantumul);
6. Acte de venit;
-se iau în calcul toate veniturile pe care membrii le realizeaza
-inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, creante legale,
conventii civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter
permanent, alocații de întreținere pentru copii încredințați/în plasament,
burse pentru elevi și studenți, ajutorul social care se acordă soțiilor celor
care satisfac serviciul militar.
-inclusiv veniturile nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea
terenurilor, clădirilor, spațiilor locative sau altor bunuri mobile și imobile,
altele decât locuința minimă si bunurile necesare nevoilor familiale.
-se vor anexa acte doveditoare pentru fiecare membru al familiei (din luna
precedentă), astfel:
- adeverințe cu salariul net, (inclusiv din convenții civile), cupoane de
pensie, cupoane de somaj, adeverința de la Administratia Financiara
(pentru persoanele autorizate), declaratie notar public, orice act doveditor
a unei surse de venit.
7. Adeverința de la Oficiul Forțelor de Muncă pentru fiecare membru din
familie apt de munca, conform Legii (inclusiv pentru copii de peste 16
ani). Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul
minim garantat vor efectua lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau
lucrări de interes local.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA DE STAT
PENTRU COPII
1. Certificat de naștere al copilului (copie si original);
2. Actul de identitate al reprezentantului legal;
3. Dosar cu șina.
4. Cerere tip

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIA PENTRU
SUSȚINEREA FAMILIEI , pentru familiile care au spre creștere
unu sau mai mulți copii:
1. Certificatele de naștere ale copiilor minori (original si copie);
2. Buletinele de identitate ale ambilor părinți (original si copie);
3. Certificat de căsătorie al părinților (copie și original);
4. Actele de identitate ale copiilor peste 14 ani copie și original;
5. Adeverințe școlare în cazul copiilor, că frecventează școala.
6. Venitul familiei pe membru de familie să fie mai mică de 530 lei.

EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALE ÎN SITUAȚII ÎN CARE SUNT
IMPLICAȚI MINORI:
-buletin de identitate a reprezentantului legal si, după caz, cel al minorului
-caracterizare de la școala la care învață minorul
-act medical doveditor, în cazul în care minorul, sau un membru al familiei are
probleme grave de sănătate, sau a fost victima unei agresiuni
EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII CA
ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV (pentru cei
care depun dosarele la Serv. Resurse Umane)
-buletine de identitate pentru bolnav și persoana care dorește angajarea
-certificatul de încadrare în grad de handicap, pentru bolnav
-acte privind venitul familiei bolnavului

EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU INTERNAREA ÎN
CĂMINE DE PENSIONARI SAU CĂMIN-SPITAL:
-cerere (în care se precizează clar adresa la care locuiește persoana care dorește
internarea)
-buletinul de identitate al petentului
-certificat medical
-cupon de pensie, recent
EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE necesară la Consiliul Judetean Directia de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Harghita pentru obținerea
ajutorului special pentru persoane cu handicap sau pentru facilitățile ce se
acordă acestei categorii de persoane
-certificat de încadrare în grad de handicap, emis de Comisia de Expertiza Medicala
si Recuperare a Capacității de Muncă
-buletin de identitate a persoanei cu handicap
EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE NECESARĂ LA COMISIA PENTRU
PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI
a) încadrării într-un grad de handicap, corespunzător diagnosticului stabilit
b) înscrierii în învătământul special
-certificatul de încadrare in grad de handicap din anul precedent sau
-bilet de externare din spital, recent
-buletin de identitate al părintelui sau reprezentantului legal al minorului

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A
COPILULUI:
1. Cerere tip ;
2. actul de identitate a solicitantului (original şi copii), a părinților, certificatele de
naștere a copiilor aflați în întreținere;
3. certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii);
4. Adeverinţă eliberată de către angajator;
5. decizie de suspendare a activităţii;
6.pentru plata în cont bancar – extras de cont;
7.dosar.
ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole
vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a
născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a
impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile
competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar,
postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.
Dosarele se depun la Primăria comunei Leliceni.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI
PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP
1. Cerere;
2. actul de identitate a solicitantului (original şi copii), a părinților, certificatele de
naștere a copiilor aflați în întreținere;
3. certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii);
4. Adeverinţă eliberată de către angajator;
5. decizie de suspendare a activităţii;
6. pentru plata în cont bancar – extras de cont;
7. Certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate (copie)
8.dosar.
ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează din activităţi independente sau activităţi agricole
vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a
născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a
impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile
competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar,
postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.
Dosarele se depun la Primăria comunei Leliceni.

ÉRTESÍTÉS
Ezúton értesítjük községünk lakóit, hogy mindazok a családok vagy egyedülálló
személyek igényelhetik 2018 november – 2019 márciusi hónapokra a fűtéstámogatást,
akiknek az egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg a 615 lejt.
Minden igénylő személynek le kell tennie a család összetételét (személyi igazolvány
14 év fölötti személyeknek, gyerekeknek születési igazolvány) és a lakástulajdont igazoló
okmányokat (telekkönyv, adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, adóigazolás), valamint
köteles kitölteni egy szabványkérést, amelyben saját felelősségre nyilatkozik az összes
jövedelméről, javairól, amihez másolatban mellékelnie kell az ezeket igazoló iratokat
(pénzügyi igazolás, fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyermekpénz, munkanélküli segély,
tejpénz, APIA-s támogatás, autóról törzskönyv és egyebek).
A szabványkérés a polgármesteri hivatalnál igényelhető, amely kitöltés után
ugyanitt adható le.
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