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INFORMARE
VENIT MINIM GARANTAT
La nivelul Serviciului Public de Asistență Socială Avrig la data de
01.08.2016 sunt un număr de 32 de dosare pentru persoane beneficiare de
venit minim garantat acordat in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Lunar un nr. de 17 persoane apte de munca din dosarele aflate in plata
presteaza ore in folosul comunitatii . Activitatiile prestate sunt :
-Desfundarea si curatirea albiei raurilor sub podete;
-Cosirea manuala;
-Asternerea pe platforma a materialelor de intretinere;
-Desfundarea manualal a santurilor si canalelor.
(activitatiile difera
OBLIGATIILE TITULARILOR
- După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are
obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii sau, o declaraţie
pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de
membrii acesteia, care va conţine obligatoriu datele de identificare ale
titularului şi membrilor familiei. Modelul declaraţiei pe propria răspundere
se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi.

-Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice 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.
- Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au
obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni,ADEVERINTA DE LA
FORTELE DE MUNCA.
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 obligaţiei de a presta ore in folosul
comunitatii, persoana apta de de muncă care se află în una dintre
următoarele situaţii:
1. 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;
2. 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
3. participă la un program de pregătire profesională;
4. este încadrată în muncă.

