Conditii de acordare și obligațile beneficiarilor de VMG și ASF
A. Ajutoare sociale;
Acordarea ajutorului social, familiilor și persoanelor singure , cetățeni români, străini sau apatrizi,
care au domiciliul sau resedința pe teritoriul municipiului Motru, precum și celor fără locuință
aflate în situatie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Beneficiari de ajutor social;

Au dreptul la venitul minim garantat familiile și persoanele singure, cetățeni români.
Termenul familie desemneaza soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care au
domiciliul ori resedinta comuna prevazută în actele de identitate, și se gospodăresc împreună. Se
consideră familie și persoana care locuieste împreuna cu copiii aflati în întretinerea sa și se afla
în una dintre următoarele situatii:
– este necăsătorită; este văduvă; este divortată; al carei soț/soție este declarat/declarată
disparut/disparută prin hotarare judecătorească; nu a implinit varsta de 18 ani si se afla în una
dintre situatiile prevazute mai sus.
Se considera familie și frații fără copii, care se gospodaresc împreuna și care nu au domiciliul
sau resedința comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul și femeia necasatoriti,
cu copiii lor și ai fiecaruia dintre ei,aflati în intreținerea acestora, care locuiesc și se gospodaresc
împreuna. Prin termenul persoana singură se întelege persoana care a împlinit varsta de 18 ani,
locuieste și se gospodareste singură.
Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat și familiile sau persoanele singure,
cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul în Romania, în
conditiile legislatiei române.
Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat și persoanele fără domiciliu sau
resedinta și fără locuință, aflate în situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria răspundere
că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.
Persoanele fără locuință beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în
evidența Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primariei Municipiului Motru.
Au dreptul la venitul minim garantat și soții despărțiți în fapt dacă ancheta sociala atestă situația
existentă și justifică acordarea acestuia.
Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
persoana singură 142 lei;
familie formata din 2 persoane 255 lei;
familie formata din 3 persoane 357 lei;
familie formata din 4 persoane 442 lei;
familie formata din 5 persoane 527 lei;
Pentru fiecare altă persoană peste numarul de 5 persoane,ajutorul social se mărește cu 0.073 *
ISR = 36,5 lei.






Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social














Să comunice în scris orice modificare de domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei
în termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea;
Pentru sumele acordate ca ajutor social una sau mai multe persoane majore apte de
muncă raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligatia de a
presta lunar, la solicitarea primarului actiuni sau lucrari de interes local, fără a se putea
depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igenă a muncii.
În situația în care persoana nominalizată se efectueze actiuni sau lucrări de interes local
se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori partial capacitatea de
muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte
persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.
Primarii au obligația să întocmescă planul de activității sezoniere pe baza solicitărilor
primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau
intreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza
municipiului Motru.
Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației de
a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local pentru sumele acordate ca ajutor social.
Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea
ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru
ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutor social, familia sau persoana
singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de
încetare a dreptului la ajutor social.
Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de
ajutor social de a efectua activități sezoniere conduce la încetarea dreptului.
Face excepţie de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, persoana aptă de
muncă care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în
vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau
accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului;
o b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori
accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent
personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
o c) participă la un program de pregătire profesională;
o d) este încadrată în muncă.
Sa prezinte o adeverință eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile
realizate, supuse impozitului pe venit;
Persoanele apte de muncă au obligația de a se prezenta la A.J.O.F. M-Motru din 6 în 6
luni pentru reânoirea dosarului.
o




Condiţii pentru acordarea ajutorului social;

Ajutorul social se acorda pe baza de cerere și declaratie pe propria răspundere, însotite de actele
doveditoare privind componenta familiei și veniturile membrilor acesteia; existenta oricaror alte
venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza în declaratia pe propria
răspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la
sediul Serviciului Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei municipiului Motru.

În vederea verificarii îndeplinirii de către solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social,
primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucratoare
de la data înregistrarii cererii. În termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei
sociale, primarul are obligatia să emita dispoziția de acordare sau de respingere a cererii privind
ajutorul social.
Dispoziția primarului se comunica titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la
data emiterii.
Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare înregistrării cererii.

Acte necesare ;




















Cartea de identitate al titularului /cartea de identitate provizorie/legitimatia provizorie
pentru cetatenii straini sau apatrizi care au resedinta in Romania); Toți membrii familiei
trebuie sa aiba acelasi domiciliu sau resedinta prevazut în actul de identitate;
Certificatele de nastere ale copiilor;
Certificatul de casatorie, sentinta de divort sau certificatul de deces;
Livret de familie ;
Acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de invățământ adeverință de elev sau student eliberate in luna curentă sau în luna anterioară depunerii
cererii pentru acordarea ajutorului social.
Acte din care să rezulte încadrarea potrivit legii în categoria persoanelor cu handicap
accentuat sau grav în gradul I sau II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreținere
Hotarare definitiva de încuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit
legii;
Adeverință cu bunuri mobile și imobile eliberată de Serviciul I.T.L. - Motru.
Actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, daca este cazul – copie
legalizată sau copie xerox, însoțită de original, care se restituie dupa certificarea
conformitatii;
Adeverințe din care sa rezulte ultimul venit brut si net (salarii, sporuri, premii si orice alte
drepturi banești sau în natură) realizate de persoanele incadrate in munca;
Certificate fiscale eliberate de Administratia Financiara a municipiului Motru, din care sa
rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor
activitati autorizate, in conditiile prevazute de lege;
Adeverintă din care sa rezulte terenul agricol cu care membrii familiei figureaza in
proprietate;
Alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
Certificat medical în care sa se menționeze daca persoana este sau nu apta pentru a
efectua munci fizice.
Pentru acordarea dreptului, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii
sau din alte activități au obligația de a prezenta o adeverință care să ateste că sunt
înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
Bunuri mobile
1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care
depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din

zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin
vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani
cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic,
mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animaleşi/saupăsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producție anuală
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro
pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării
ajutorului social.

B. Ajutor de urgenţă
Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau
persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale,
incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a
consiliului local.

BAZĂ LEGISLATIVĂ


Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;




H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
H.C.L Motru nr. 28//24.02.2011 privind situațiile care motivează acordarea
ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 alin{2} din legea 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare cauzate de
calamități naturale, incendii, accidente.

C. Ajutor de înmormântare
Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul
decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure
beneficiară de ajutor social.

Baza legislativă



Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Beneficiari
Ajutorul de deces se acordă pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu
înmormântarea, în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de ajutor social,
sau în cazul persoanei singure, beneficiară de ajutor social.

Acte necesare:




Actul de identitate al solicitantului;
Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu
decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Condiţii de acordare:
Cererea pentru acordarea ajutorului de deces însoțită de actele doveditoare, se
înregistrează la Primăria municipiului Motru, cu sediul în Bulevardul Gării nr.1,Gorj.
După analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces, dreptul se stabileşte prin
dispoziţia scrisă a primarului.

E. Alocaţie pentru susţinerea familiei
Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei
cetăţenilor români, străini sau apatrizi, care au domiciliul, reşedinţa sau trăiesc pe raza
municipiului Motru.

Baza legislativă






Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
H.G.R nr.38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor
beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
pentru acestea în anul 2016
H.G.R. nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.227/2010 privind alocatia pentru susținerea familei, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de
protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Horărârea Guvernului
nr.920/2011

Beneficiari
Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă
acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.
Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei,
care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

Acte necesare:

















Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu;
Buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate;
Certificat de căsătorie;
Certificat de deces (acolo unde este cazul);
Certificat de naştere pentru copiii până la 18 ani;
În cazul divorţului cu copii, se va prezenta hotărârea judecătorească în care se va
face referire la încredinţarea minorului şi obligaţia legală de întreţinere;
Pentru copilul dat spre adopţie, se va prezenta hotărârea judecătorească de
adopţie;
Pentru copilul dat în plasament familial sau încredinţat, se va prezenta hotărârea
comisiei privind protecţia copilului;
Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore
lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte,
tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului
general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după
caz, prin hotărâre judecătorească;
Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat preventiv pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu
participă la întreţinerea copiilor;
Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată
dispărut/dispărută;
Adeverinţa de elev;
Adeverintă de venituri eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Motru din care
să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu,
Certificat de rol fiscal eliberat de Registrul Agricol;









Adeverinţa de salariat, în care se va specifica salariul net din luna anterioară
depunerii cererii;
Dovada indemnizaţie cu caracter permanent;
Talon şomaj, talon pensie (pentru toate categoriile de pensii);
În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa în localitatea Motru dar
domiciliul în altă localitate se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de
domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei
conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, certificat
fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în
localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri
din activităti pe cont propriu;
Orice alte acte pentru dovedirea componenţei familiei şi veniturile realizate de
membrii familiei;
Dosar cu şină.

Condiţii de acordare:
Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul
Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei MunicipIului Motru,
Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se va efectua
ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte.
Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin
dispoziţia scrisă a primarului, începând cu luna următoare depunerii cererii.
În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea
familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.
Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei:
Cuantumul alocaţiei este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de
membri ai acesteia, fiind raportat la indicatorul social de referinţă –ISR, după cum
urmează:
Pentru familia formată din soţ, soţie si copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc
împreună:
- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei,
cuantumullunar al alocaţiei este:

* 0, 1640
* 0, 3280
* 0, 4920
* 0, 6560

x ISR = 82 lei pentru familia cu un copil;
x ISR = 164 lei pentru familia cu 2 copii;
x ISR = 246 lei pentru familia cu 3 copii;
x ISR = 328 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

- în cazul in care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei si
530 lei, cuantumul lunar al alocaţiei este:
* 0, 1500
* 0, 3000
* 0, 4500
* 0, 6000

x
x
x
x

ISR = 75 lei pentru familia cu un copil;
ISR = 150 lei pentru familia cu 2 copii;
ISR = 225 lei pentru familia cu 3 copii;
ISR = 300 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură si copiii aflaţi în întreţinerea
acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta,
- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează pana la 200 lei,
cuantumul lunar al alocaţiei este:
* 0, 214
* 0, 428
* 0, 642
* 0, 856

x
x
x
x

ISR = 107
ISR = 214
ISR = 321
ISR = 428

lei pentru familia cu un copil;
lei pentru familia cu 2 copii;
lei pentru familia cu 3 copii;
lei pentru familia cu 4 copii si mai multi;

- în cazul în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează intre 201 lei si
370 lei, cuantumul alocaţiei este:
* 0, 204 x ISR = 102
* 0, 408 x ISR = 204
* 0, 612 x ISR =306
* 0, 816 x ISR =408

lei pentru familia cu un copil;
lei pentru familia cu 2 copii;
lei pentru familia cu 3 copii;
lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Familiile care au în întretinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile
în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învatământ organizate
potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează
absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la
purtare.
Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau
accentuat şi care nu frecventează o formă de învatamant, organizată în condiţiile legii,
alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de
handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul
că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

