
FISA DE CALCUL AL AJUTORULUI SOCIAL 

SI AL NUMARULUI DE ORE DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES 

LOCAL 
 

Numarul de înregistrare a cererii 
.................... / ................... 

TITULAR 
Numele: ........................... 
Prenumele: ......................... 

A.AJUTOR SOCIAL 
 

1 Numarul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social ..........persoane 

Venitul net lunar pe familie *) 

din care: 
..........lei 

a) Venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioara ..........lei 

b) Venituri nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative 
sau altor bunuri mobile si imobile altele decât locuinta minima si bunurile necesare nevoilor 
familiale**) 

..........lei 

2 

c) Alte surse de venit**) ...........lei 

3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în conditiile legii ...........lei 

4 Cuantumul ajutorului social pct. 3 pct. 2 ........... lei/luna 

5 Majorari ale ajutorului social Ajutor social (pct. 4) X 15% (se aplica numai pentru situatiile în care 
persoana singura sau cel putin un membru din familie face dovada ca lucreaza pe baza de 
contract de munca sau conventie civila de prestari servicii) 

............ lei/luna 

6 Ajutorul social propus pentru plata 
Pct. 4 + pct. 5 

........... lei/luna 

 
Întocmit, 

Data ....................... 
Semnatura ..................... 

Viza de control financiar preventiv, 

______ 
*) Veniturile nete lunare se calculeaza pe baza datelor înscrise la Capitolul II, pct. B si C din Cererea 
si declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului social 
**) Veniturile lunare se calculeaza prin împartirea la 12 a veniturilor anuale. 
B.NUMAR DE ORE DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 
Formula de calcul a numarului de ore este urmatoarea: 
Numar ore de munca = (169,33 ore* X cuantum ajutor)/(salariul de baza minim brut pe tara 
garantat în plata**) 
______ 
*) 169,33 ore reprezinta numarul de ore medii aferente salariului de baza minim brut pe tara 
garantat în plata. Numarul de ore se modifica anual. 
**) Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata este cel aprobat anual prin hotarâre a 
Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1766/2005, salariul de baza 
minim brut pe tara garantat în plata este 330 lei. 
 


