
             ANEXA nr. 3 

la Normele metodologice 
 

 

FIŞA DE CALCUL  

AL AJUTORULUI SOCIAL ȘI AL NUMĂRULUI DE ORE  

DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 

 

                                                           TITULAR 

    Numărul de înregistrare a cererii            Numele: ........................... 

    ..................../.............................            Prenumele:  ......................... 

 

A. AJUTOR SOCIAL 

 

1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea 

ajutorului social 

 

.................. persoane 

2 Venitul net lunar pe familie 
*) 

                    

       din care: 

 

..........   lei 

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

 b) Venituri nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, 

clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile altele 

decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale 

    

 

    ..........   lei 

 c) Alte surse de venit
**)

 ...........  lei 

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

4 Cuantumul ajutorului social 

 pct.3 – pct.2 

 

............ lei/lună 

5 Majorări ale ajutorului social 

Ajutor social (pct.4) X 15% 

(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel 

puţin un membru din familie face dovada că lucrează pe bază de 

contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii) 

 

 

 

 

............. lei/lună 

6 Ajutorul social propus pentru plată 

Pct.4 + pct.5 

 

........... lei/lună 

   

   Întocmit,                                           Viza de control financiar preventiv, 

   Data ....................... 

   Semnătura ..................... 

__________________ 
*)

 Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la Capitolul II, pct.B şi C din Cererea 

şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului social 
**)

 Veniturile lunare se calculează prin împărțirea la 12 a veniturilor anuale. 

 

B. NUMĂR DE ORE DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL  

 

Formula de calcul a numărului de ore este următoarea: 

 

Număr de ore de muncă = _________170
1
 X cuantum ajutor social _____________ 

                                 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
2
 

 

 

                                                           
1 reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual. 
2 Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 1.193/2010, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este 670 lei lunar. 


