Venitul minim garantat
Legislatia care reglementeaza venitul minim garantat:








Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile
si completarile ulterioare;
HGR nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim
garantat;
HGR nr.1193/24.11.2010, pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata
OUG nr. 124/27.12.2011 pentru modificarea si completarea unor
acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de
asistenta sociala
Legea 166/09.10.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor
acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de
asistenta sociala

Documente necesare pentru intocmirea dosarului de venit minim
garantat:







cerere tip;
actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei;
hotarirea definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau
plasament familial al minorului;
acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma
de invatamant;
acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria
persoanelor cu handicap accentuat sau grav;
dovada faptului ca sunt in evidenta Agentiei teritoriale pentru
ocuparea fortei de munca, pentru incadrarea in munca si ca nu a
refuzat, nejustificat, un loc de munca oferit sau nu a refuzat
participarea la un program de pregatire profesionala pentru
persoanele apte de munca;











talon alocatie de stat si suplimentara;
talon somaj;
adeverinta de la Registrul Agricol;
adeverinta de la Administratia Financiara (str.Lucretiu Patrascanu
nr.10, sector 3, Bucuresti);
adeverinta de la Casa Judeteana de Pensii Ilfov sau Bucuresti
hotarire de divort;
scrisoare medicala de la medicul specialist ;
certificate de constatare a capacitatii de munca de la medicul
specialist;
adeverinte medicale pentru toti membrii familiei.

NOTA: Persoanele apte de munca care au depus un dosar pentru venitul
minim garantat, au obligatia sa presteze ore de munca in folosul
comunitatii si sa faca dovada, din trei in trei luni, ca nu a refuzat un loc
de munca, acestea fiind in conformitate cu prevederile Legii
nr.416/2001.
Nivelul venitului minim garantat se indexeaza periodic prin hotarire de
guvern.
Obligatiile asistatilor social:






Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice in scris orice
modificare intervenita cu privire la venituri si la numarul
membrilor familiei, in termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit modificarea;
Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social
au obligatia de efectua, lunar, programul stabilit de primar in
actiuni sau lucrari de interes local;
Refuzul de a efectua orele de munca in folosul comunitatii va
atrage, neconditionat, suspendarea ajutorului social in cazul
persoanelor singure si modificarea cuantumului ajutorului social
acordat familiei, prin excluderea din numarul membrilor acesteia a








persoanei care refuza nejustificat efectuarea orelor in folosul
comunitatii;
Persoanele apte de munca au obligatia sa dovedeasca, din trei in
trei luni, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru
ocuparea fortei de munca, urmatoarele: a) sunt luate in evidenta
pentru incadrarea in munca; b) nu au refuzat nejustificat un loc de
munca; c) nu au refuzat nejustificat participarea la un program de
pregatire profesionala;
Plata ajutorului social se face in ultimele trei zile lucratore ale
lunii;
Incasarea sumelor cu titlu de ajutor social se va face de catre
titularul dosarului de ajutor social, iar in cazurile extreme, de catre
un delegat al familiei imputernicit cu procura notariala sau
delegatie;
Neridicarea sumelor cu titlu de ajutor social in termen de trei zile,
va avea drept consecinta depunerea banilor in trezorerie si
imposibilitatea ridicarii lor;

