
VENITUL MINIM GARANTAT Legea nr.416/2001 
 

Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca 

formă de asistenţă socială. 

 Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului 

social lunar  în condiţiile prevăzute de Legea nr.416/2001, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul 

solidarităţii sociale. 

În temeiul legii termenul familie desemnează soţul,soţia şi copii lor 

necăsătoriţi care locuiesc şi gospodăresc împreună.Persoana singură care 

poate beneficia de ajutor social este persoana care a împlinit vârsta de 18 

ani,locuieşte şi se gospodăreşte singură. 

Nivelul venitului minim garantat,începând cu data de 01.01.2015 este 

următorul: 

 -142 lei pentru familia formata din 1 persoane 

 -255 lei pentru familiile formate din 2 persoane    

                  - 358 lei pentru familiile formate din 3 persoane 

                  - 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane 

                  - 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane 

                  - câte 37 lei (RON) pentru fiecare altă persoană  peste numărul 

de 5 persoane care face parte din familie în condiţiile prevăzute de Legea 

nr.416/2001. 

 Ajutorul social se acordă pe bază de cerere  şi acte doveditoare privind 

componenţa familiei, dovada veniturilor şi declaraţia privind veniturile 

realizate în luna anterioară. Orice alt venit în afara celui dovedit se 

menţioneză în declaraţia pe propria răspundere  a persoanei care solicită 

ajutorul social. 

 Cererea se depune la primarul localităţii unde solicitantul  are 

domiciliul sau reşedinţa. 

Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale 

solicitantului şi ale membrilor familiei după cum urmează: 

- certificat naştere copii, 

- certificat căsătorie, 



- hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei,încredinţare sau 

plasament familial, 

- actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator, 

- actul din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ, 

- acte din care să rezulte încadrarea  în categoria persoanelor 

cu handicap accentuat sau grav pentru persoana aflată în 

întreţinere,  

- după caz alte acte doveditoare privind componenţa familiei.   

Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă. 

Pentru soluţionarea cererii primarul dispune în mod obligatoriu 

verificarea la domiciliul s-au după caz la reşedinţa solicitantului a situaţiei ce 

rezultă din datele scrise în actele doveditoare. 

Cererea se soluţioneză în termen de 30 de zile de la data înregistrării . 

Titularul are obligaţia să comunice în scris orice modificare intervenită 

cu privire la veniturile şi la numărul membrilor de familie. 

 


