
CONSILIUL  LOCAL MUNICIPAL  BRAILA 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza , nr.134                                                                                                   Tel. 0239629322 /0239629325 
810003 Braila- Romania                                                                                                                                      Fax 0239614174 
Cod Fiscal :15752478                                                                                                                              e-mail : secretariat@dasbraila.ro 
Operator date cu caracter personal  18836                                                                                                        www. dasbraila.ro 

__________________________________________________________________________ 
Serviciul Evidenţă  şi Anchete Sociale în Vederea Acordării  de Venit Minim Garantat 

 
 

În conformitate cu Legea 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care 

solicită ajutor social au obligaţia să depună următoarele documente: 

1. Act de identitate solicitant (copie şi original); 

2.Acte de identitate ale membrilor de familie cu care locuieşte solicitantul şi au vărsta peste 14 ani 

(copie şi original); 

3. Certificate naştere pentru membrii familiei care au vârsta cuprinsă între 0-14 ani (copie şi original); 

4.Certificat căsătorie (copie şi original); 

5. Hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă (copie şi original); 

6.Certificat de atestare  fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri 

ale bugetului local- str. P-ţa Traian nr. 14 şi Adeverinţă de venit – str. Delfinului  nr. 1,(anul anterior si 

anul curent), eliberate în luna curentă depunerii cererii, pentru solicitant şi membrii familiei care au 

vârsta peste 16 ani şi nu frecventează cursurile şcolare; 

7.Cupoane de pensii, cupoane alocaţii de stat şi adeverinţe de salarizare privind veniturile nete 

realizate de solicitant şi membrii familiei eliberate în luna anterioară depunerii cererii; 

8.Adeverinţă eliberată de Primăria Brăila, Oficiul Registrul Agricol din care să rezulte dacă solicitantul 

şi membrii familiei care au vârsta peste 16 ani şi nu frecventează cursurile şcolare deţin în proprietate  

teren intravilan sau extravilan; 

9.Adeverinţă eliberată de primăria localităţii unde s-a născut solicitantul  şi membrii familiei care au 

vârsta peste 16 ani şi nu frecventează cursurile şcolare din care să rezulte dacă aceştia deţin bunuri 

mobile sau imobile şi dacă beneficiază de ajutor social; 

10.Adeverinţă eliberată de AJOFM Brăila pentru solicitant şi membrii familiei care au vârsta peste 16 

ani şi nu frecventează cursurile şcolare; 

11.Certificat de Constatare a Capacităţii de Muncă eliberat de Comisia de Expertiză; 

12.Adeverinţă eliberată de  Asociaţia de Proprietari (numărul şi numele persoanelor care locuiesc); 

13.Act de proprietate/contract de închiriere (copie şi original); 

14.Certificat de deces (copie şi original); 

15. Adeverinţă elev pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ; 

16. 2 dosare cu şină; 

17. Alte acte (după caz). 


