
Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei/persoanei
singure: pentru ajutorul pentru încalzirea locuintei cu lemne, combustibili
petrolieri

 cerere și declarație pe propria răspundere –
 copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi

calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită
ajutorul ;

 actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să
rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

 certificatul de căsătorie;
 hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii

privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
 adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
 cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru

orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
 adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează

venituri impozabile , eliberată de către Administratia Fiscala Oravita, pentru persoanele
fără venituri;

 adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de 
bursă;

 decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente
sau chirii;- adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă
localitate)

 Adeverinta  de la Primaria  Oravita, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de
toţi membrii familiei

2. Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei penru obtinerea
alocatiei pentru sustinerea familiei

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

 Cerere tip –
 Xerocopii după:

 buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei,
care au împlinit 14 ani;

 hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa
fie definitivă și irevocabilă

 livret de familie;
 certificate de naştere copii;
 Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele



documente:

-       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada
mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea
copiilor;   Alte acte necesare:

 adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de
învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;

 adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna
anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea
dacă primesc sau nu bonuri valorice.

 cupon de pensie;
 cupon de șomaj;
 certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice Oravita SOȚ ȘI SOȚIE;
 Adeverinta pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Oravita

pentru toti membrii adulti ai familiei
 copie talon maşină  (dacă este cazul)
 dosar cu șină;

3. Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei pentru obtinerea
ajutorului social

–       cerere  tip –

–       xerocopii după:

 buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei,
care au împlinit 14 ani;

 certificate de naștere copii;
 certificat/certificatele de căsătorie;
 hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
 Adeverinta pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de Primăria Orasului

Oravita
 adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare aForței de Muncă – pentru

persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au
refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a
forței de munca sau de formare profesională ;

 cupon de pensie; (daca este cazul)
 hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al

minorului
 Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat

sau chiriaş la proprietar :
 adeverintă eliberată de la scoală la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de

învățământ la zi în care sa se specifice daca beneficiază de bursa școlară și cuantumul



acesteia;
 certificat fiscal eliberat deAdministrația Finanțelor Publice a orasului Oravita;
  adeverință eliberată de la Primăria Orasului Oravita din care sa rezulte dacă solicitantul

deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol
 declarație pe propria răspundere unde este cazul:

–  privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna 
anterioară  depunerii cererii de acordare a ajutorului social;

–  modul de gospodărire – în cazul în care solicitantul locuieşte cu alte persoane ;

–  nefrecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întretinere și care sunt de vârstă
școlară ;

–  nu realizează venituri din pensii – pentru solicitanții care au vârsta standard de pensionare nu
deține depozite bancare  care depășesc  ca valoare  nivelul venitului minim garantat

 dosar cu șină

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

 

 cerere tip 
 copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
 copie si original – certificat de naştere copil;
 copie si original –  livret de familie (daca exista)- actualizat ( se trece copilul în livretul de

familie la Oficiul de Stare Civilă;
 copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una

dintre tările U.E;
 extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru

copiii născuţi în străinătate, precum si pentru copiii ai căror părinţi au
naţionalităţi diferite sau/şi domicilii diferite

 ACTE DE IDENTITATEPĂRINTI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de
identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}+2
copii xerox:

 CERTIFICATNAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu
si certificate traduse )+ copie xerox;

 LIVRET DE FAMILIE+ copie xerox; (daca exista)



 DECLARAŢIE NOTARIALĂcomună a ambilor părinţi, care să facă referire la :

 data intrării în ţară;
 motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;
 menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta

ocrotire a părinţilor şi locuieşte împreună cu aceştia;
 nu s-a beneficiat de prestatii echivalente de la autoritatile competente de pe

teriotoriul țării unde s-a nascut copilul;
 alte documente la solicitarea Agentiei Judetene pentru Plăți și Inspecție Socială


