
Direcția de asistență socială Ianca locaţia: strada Calea Brăilei,nr.27,
oraș Ianca,județul Brăila

Tel./fax:0239/668178

I. Condiţii de acordare pentru  ajutorul social conform Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare.

Ajutorul social se acordă persoanelor singure / familiilor cetăţeni

români, străini sau apatrizi care au domiciliul stabil sau care locuiesc fără

forme legale pe raza orașului Ianca precum și care nu realizează venituri

sau care au venitul total mai mic decât plafonul stabilit de lege.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile

venitului minim garantat prevăzute de lege, transformate în lei, şi venitul

net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Cuantumul lunar al ajutorului social  este stabilit prin raportare la

indicatorul social de referinta ISR a cărui valoare este stabilită prin lege

la 500 lei .

Nivelurile sunt următoarele:

Persoana singură = 142 lei

Familia formată din două persoane = 255 lei

Familia formată din 3 persoane = 357 lei

Familie formată din 4 persoane = 442 lei

Familie formată  din 5  persoane = 527 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul

social se marește cu

0.073 x ISR = 37 lei.

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puţin
unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de
ajutor social :



Anexa nr.4
la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI SOCIAL

Bunuri imobile

1. 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

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 ori 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 3000 lei

Terenuri/crecătorii animale sau păsări

1
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de
producţie 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.

Condiţii de acordare și soluționarea cererii

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se
înregistrează la Serviciul de Beneficii Sociale din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială Ianca.

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va
afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa
solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără
locuinţă.
Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face
prin Dispoziţia scrisă a primarului, iar plata efectivă ca urmare a decizie
Directorului executiv al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială
Braila.
În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la

ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.

Obligaţii ale beneficiarilor de ajutor social

După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are
următoarele obligaţii:



a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire
la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15
zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei
sociale;
c) să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de
muncă din familie, efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii.
Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care
nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au
obligaţia de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la
serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare
profesională.

Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică
corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile
legii.
Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor amintite persoana aptă de
muncă şi 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;
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;
c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este încadrată în muncă.

În vederea verificării îndeplinirii de către beneficiari a obligației mai sus,
primarii transmit agențiilor teritoriale lista persoanelor apte de muncă din
familiile beneficiare de ajutor social - anexa nr.11 la normele
metodologice.
Situația nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social
care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de



muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea
la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare
profesională, cuprinde şi informaţiile furnizate, conform legii, de furnizorii
de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din
sectorul public sau privat, acreditaţi conform Criteriilor de acreditare a
furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de
muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, şi va fi comunicată către AJPIS şi primăriilor în
vederea modificării-încetării drepturilor.


