
Compartimentul Asistenţă Socială 
Acordarea ajutorului social pentru persoanele singure  şi familiile de pe raza comunei Brădeşti, 

conform prevederilor Legii 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare se realizează după următoarea procedură: 

1. preluarea dosarelor, întocmirea anchetelor sociale pentru fiecare caz în parte, oferirea de 

consiliere de specialitate clienţilor;  

2. întocmirea lunară a referatelor şi fişelor de calcul,  în vederea emiterii dispoziţiilor de acordare, 

modificare, încetare sau suspendare la plată a solicitanţilor şi beneficiarilor prestaţiilor acordate; 

3. întocmirea lunară a documentației pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecărui 

client al serviciului; 

4. întocmirea lunară a  tabelelor cu beneficiarii pentru asigurările sociale de sănătate; 

5. evaluarea lunară a dosarelor aflate în plată; 

6. urmărirea modului în care persoanele apte de muncă din dosarele de ajutor social se achită de 

sarcina efectuării orelor de prestaţie; 

7. soluţionarea cererilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă şi înmormântare, întocmirea 

documentaţiei în conformitate cu prevederile legale ; 

8. acordarea în perioada 01.11. - 31.03. a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor de 

ajutor social care se încadrează în prevederile legii; 

9. întocmirea lunară a raportului statistic pentru DMSSF   Dolj. 

 În domeniul autorităţii tutelare se îndeplinesc următoarele atribuţii: 

1. întocmirea şi comunicarea dispoziţiilor privind instituirea curatelei pentru minori, bolnavi, 

persoane vârstnice precum şi a tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie; 

2. întocmirea documentației privind încuviinţarea vânzării, cumpărării de bunuri imobile pentru 

minori şi persoane bolnave; 

3. numiri de curatori în cauze succesorale pentru minori, sau în orice altă situaţie în care părintele 

este împiedicat să-l reprezinte, din cauza bolii sau din alte motive. 

4.verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorţuri, minori care comit 

infracţiuni, persoane vârstnice, amânarea sau întreruperea executării pedepsei în cazul 

condamnaţilor cu probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii aflaţi în evidenţă, precum şi în orice 

altă situaţie, la solicitarea unor instituţii, autorităţi; 

5. asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere; 

6. primirea dosarelor în vederea obţinerii indemnizaţiei sau stimulentului pentru creşterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap; 

7. verificarea dosarelor privind acordarea alocaţiei de stat şi transmiterea lor către Agenţia de Plăţi 

şi Prestaţii Sociale Dolj; 



8. întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală-copii şi adulţi - în vederea 

încadrării într-un grad de handicap; 

9. efectuarea de anchete sociale pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea beneficierii de scutiri la 

plata impozitului pe clădiri şi automobile cu dispozitive adaptate.  

  

 


