
Compartimentul Asistenta Sociala UATC MARASU 

 

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 Sectorului 1 

precum şi persoanele fără locuinţă numai pe perioada în care se află în evidenţa  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  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 mareste cu  

0.073 x ISR = 37 lei. 

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre 

bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social/ajutor de urgență : 

 
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. 

 

 

 Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței: 

- familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care 

locuiesc singure și care nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoanele 

cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au 

capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 

domiciliul sau, după caz, reședința pe raza sectorului 1. 

- cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliu sau, după caz, 

reședința în România, stabilită în condițiile legislației române. 

- familiile și persoanele singure care nu au cetățenia română, dacă se află în una din 

următoarele situații: 

a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic 

European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au 

domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;  

b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de 

protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;  

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile 

legii.  



 Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă famiilor, respectiv persoanelor singure 

numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora. 

 Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, 

persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită 

acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al 

acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu 

clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, 

concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul 

locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al 

persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani. 

 Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar  pe 

membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei 

singure. 

 Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu lemne, 

cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei 

atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure. 

 Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația 

în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. 

 Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre 

bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 

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

cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara 

locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; 

mijloace de transport (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, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 

10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 

care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 

3.000 lei etc. 

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, 

comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista 

bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform 

Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, 

aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 

 Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței: 

- familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care 

locuiesc singure și care nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoanele 

cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au 

capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 

domiciliul sau, după caz, reședința pe raza sectorului 1. 

- cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliu sau, după caz, 

reședința în România, stabilită în condițiile legislației române. 

- familiile și persoanele singure care nu au cetățenia română, dacă se află în una din 

următoarele situații: 



a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic 

European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au 

domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;  

b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de 

protecţie şi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;  

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile 

legii.  

 Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă famiilor, respectiv persoanelor singure 

numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora. 

 Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, 

persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită 

acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al 

acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu 

clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, 

concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul 

locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al 

persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani. 

 Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar  pe 

membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei 

singure. 

 Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu lemne, 

cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei 

atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure. 

 Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația 

în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. 

 Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre 

bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 

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

cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara 

locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; 

mijloace de transport (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, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 

10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 

care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 

3.000 lei etc. 

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, 

comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista 

bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform 

Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, 

aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei. 
 

 
 

 

Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soțul și 
soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care 
locuiesc și gospodăresc împreună.(la 01-01-2011, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 

al art. I din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 
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30 decembrie 2010. )(2) Se consideră familie și persoana care locuiește și 

gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre 

următoarele situații:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorțată;d) al 
cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre 

judecătorească;e) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile 
prevăzute la lit. a)-d).(la 01-01-2011, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din 

LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 

decembrie 2010. )(3) Se consideră familie și frații fără copii, care gospodăresc 

împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.(4) În 

sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul și femeia necăsătoriți, 
cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și 
gospodăresc împreună.(la 01-01-2011, Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din 

LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 

decembrie 2010. )(5) Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria 

soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul dat în 
plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, 

potrivit legii.(6) Prin termenul persoană singură se înțelege persoana care a 
împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea 
părinților.(la 01-01-2011, Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 

24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 

2010. )(7) Beneficiază de reglementările prezentei legi și familiile sau persoanele 

singure, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au reședința sau, după caz, 
domiciliul în România, în condițiile legislației române.(la 09-08-2006, Art. 2 a fost 

modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 408 din 11 mai 2006. )Articolul 3(1) Au dreptul la venitul minim garantat, în 

condițiile prezentei legi, și soții despărțiți în fapt, dacă ancheta socială atestă 
situația existentă și justifică acordarea acestuia.(2) Beneficiază de reglementările 

prezentei legi și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, aflate în 
situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat 
ajutorul social de la alte primării.(3) Persoanele fără locuință beneficiază de 

ajutor social numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de 
asistență socială din cadrul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.(la 09-

08-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006. )Secţiunea a 2-a Nivelul venitului 

minim garantatArticolul 4(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se 
raportează la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, și, 
începând cu data de 1 iulie 2013, este de:a) 0,271 ISR pentru persoana 

singură;b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;c) 0,684 ISR 
pentru familiile formate din 3 persoane;d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 

4 persoane;e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;f) câte 0,070 
ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte 
din familie, în condițiile prezentei legi.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, 

nivelul venitului minim garantat este de:a) 0,283 ISR pentru persoana 
singură;b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;c) 0,714 ISR 

pentru familiile formate din 3 persoane;d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 
4 persoane;e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;f) câte 0,073 
ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte 
din familie, în condițiile prezentei legi.(la 01-07-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 

I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 287 din 21 mai 2013. ) 
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