FIȘA DE CALCUL
a ajutorului social și al
numărului de ore de lucrări sau acțiuni de interes local
Numărul de înregistrare al cererii
_________ / ______________

TITULAR
Numele ___________________________
Prenumele _________________________

A. Ajutor social
1 Numărul total al al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea
ajutorului social
2 Venitul net lunar pe membru de familie *)
din care:
a) venituri permanente nete realizate în luna anterioară
b) alte surse de venit **)
3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condițiile legii
4 Cuantumul ajutorului social (pct.3 - pct.2)
5 Majorări ale ajutorului social
Ajutor social (pct.4) x 15%
(se aplică numai pentru situațiile în care persoana singură sau cel puțin un
membru din familieface dovada că lucrează pe bază de contract de muncă
sau convenție civilă de prestări servicii)
6 Ajutorul social propus pentru plată (pct.4 + pct.5)
Întocmit

persoane
lei
lei
lei
lei
lei/luna

lei/luna

lei/luna

Viza de
control financiar preventiv

Data ________________
Semnătura ____________
Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la lit. H din Cererea și declarația pe
proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.
*)

**)

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:

Numărul de ore de muncă =

169,333*1) x cuantum ajutor social
Salariul de baza minim brut pe tară garantat în plată *2)

*1) Reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Numărul de ore se modifică anual.
*2) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel aprobat anual prin hotarare a Guvernului.
In prezent, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.225/2011, salariul de baza minim brut pe tara
garantat in plata este 700 lei lunar.

