ACTELE NECESARE PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL
Beneficiaza de bursa sociala cei cu venit maxim
de 1.250 ron/membru familie
La depunerea cererilor, se prezintă acte din care să rezulte numărul membrilor de
familie, precum şi veniturile nete realizate de către aceştia.
Pentru stabilirea numărului membrilor de familie, se vor prezenta:
- buletinele de identitate (copie);
- certificatele de naştere ale copiilor (copie) pentru preşcolari; pentru elevi – adeverinţă de
la şcoală;
- actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, daca este cazul (copie);
Pentru stabilirea veniturilor familiei se vor prezenta, după caz:
- declaraţia pe propria răspundere;
- talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei
de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultima lună completă;
- adeverinţe din care să rezulte venitul brut şi net pe ultimele 3 luni (iulie, august,
septembrie) realizat de persoanele încadrate în muncă (salarii, sporuri, premii şi alte
drepturi băneşti sau în natură); potrivit art. 1 din Legea nr. 68/1993 persoanele juridice şi
fizice care angajează personal salariat cu contract de muncă (normă întreagă) sunt obligate
să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară;
- adeverinţă de salariu net, din luna curentă, după caz, din luna anterioară depunerii cererii,
eliberată de Inspectoratul de stat teritorial pentru handicapaţi, pentru persoana care are în
îngrijire permanentă o persoană handicapată;
- taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor
sociale de stat, precum şi pentru alte indemnizaţii şi sporuri, din ultima lună plătită; se iau în
calculul veniturilor şi pensiile suplimentare;
- adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate
de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în
condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării
acestora la unitatea şcolară;
- „Procesul verbal de impunere” şi/sau „Declaraţia de impunere, privind impozitul pe
venitul agricol conform Legii nr. 34/1994, pentru anul curent (Declaraţia de la Primărie
pentru venitul agricol);
- alte acte doveditoare conform reglementărilor în vigoare.
Pentru cei care au societăţi particulare, adeverinţele de salarizare vor fi vizate de
Camera de Muncă.
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