
Municipiul București 
Consiliul Local Sector 6 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
Serviciul Ajutor Social 
Nr……………………………….. 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE 
 

 Subsemnatul (a) ………………………………………………………………..cu 

domiciliul stabil/reședința/ în București, 

str………………………………………........................... 

nr……, bl…………., sc……….., et………., ap……….., posesor al BI/CI/CIP Seria 

……………, 

nr…………având CNP……………………………………declar pe propria răspundere 

următoarele: 

        □ Mă oblig să comunic în scris, Serviciului Ajutor Social, orice modificare cu 

privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 5 zile de la 

data la care a intervenit modificarea. 

        □ Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza CNP-ului în 

vederea verificării veridicității datelor declarate în cerere, precum și ori de câte ori este 

nevoie, în vederea obținerii de către Serviciul Ajutor Social a documentelor care să ateste 

veniturile, bunurile deținute, ori alte documente necesare pentru 

menținerea/suspendarea/încetarea/recuperarea acestui drept. 

 

Menționez că am primit un exemplar în copie xerox. 

 

 

 

 

 

  

Data                                                                                                                     Semnătura 

.......................................                                                                              ....................................... 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
Serviciul Ajutor Social 
 

Documente necesare pentru acordarea unor drepturi de asistență socială 
□ajutorul social 
□alocația pentru susținerea familiei 
□ajutorul pentru încălzirea locuinței 

 
□Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială; 
Acte doveditoare privind componența familiei: 
□ Livretul de familie eliberat de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu (copie și original); 
□ Actul de identitate (copie și original)  
□ Certificate de naștere ale copiilor (copie și original); 
□ Certificat de căsătorie (copie și original); □ Certificat de deces, acolo unde este cazul (copie și 
original); 
□ Hotărâre judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului și a pensiei de întreținere conform 
prevederilor Codului Familiei, pentru persoanele care au copii rezultați din relații de căsătorie sau de 
concubinaj și sunt recunoscuți (copie și original); 
□ Hotărârea judecătorească de adopție, pentru copilul dat spre adopție (copie și original); 
□ Hotărârea comisiei privind protecția copilului, pentru copilul dat în plasament (copie și original); 
□ Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/ă preventiv pentru o perioadă mai mare de 
30 de zile, sau execute o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor, însoțită de 
o adeverință eliberată de către penitenciar (copie și original); 
□ Adeverință eliberată de asociația de proprietari, în care să se menționeze numărul persoanelor care 
locuiesc în imobilul respectiv, numele și prenumele acestora; 
Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii: 
□ adeverință de salariu în care să se menționeze venitul net obținut, precum și alte beneficii de natură 
salarială (original): 



□ talon șomaj, talon pensie, talon indemnizații, decizie de pensionare, talon alocatie, extras de cont; 
Alte documente: 
□ Adeverință eliberată de ALOFM/ □ Certificat medical privind incapacitatea de muncă (original); 
□ Certificat de încadrare în grad de handicap (copie și original);  
□ Adeverinta eliberata de Casa Locala de Pensii (original); 
□ Adeverinta eliberata de Registrul Agricol (original); 
Acte doveditoare privins situația școlară a copiilor: 
□ adeverință școlară din care să reiasă situația școlară a elevului (de specificat dacă a promovat anul 
școlar anterior, numărul de absențe înregistrate pe semestrul încheiat, nota la purtare) (original); 
Locuința se dovedește cu următoarele acte 
□ contract de vânzare-cumpărare cu sau fără clauză de întreținere/habitație, □ actul de succesiune,                
□ contract de închiriere, □contract de comodat, □imputernicire legală întocmită de proprietarul locuinței 
sau de titularul contractului de închiriere. (copie și original); 
Pentru persoanele ale căror domicilii se află pe raza altei unități administrativ teritoriale: 
□Certificat fiscal (DITL), □adeverință de venit (ANAF) și □adeverinta de negație (DGASPC). 
(original); 
Orice alte acte doveditoare privind componența, bunurile și veniturile realizate de familie.  
 

Menționez că am primit un exemplar.  
                                                                                                                       Nume și prenume 
Data ...................................                                                            .................................................. 
                                                                                                                 
                                                                                                        Semnătura............................... 
 

 
 
Conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare:  
 
 
 
Constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 500 lei la 
1000/2000 lei neîndeplinirea de către 



titularul ajutorului social/alocației 
pentru susținerea familiei a obligației 
de a comunica primarului, în scris, 
orice modificare cu privire la 
domiciliu, venituri şi la numărul 
membrilor familiei, în termen de 15 
zile de la data la care a intervenit 
modificarea. 
 


