
COMUNA RÎU DE MORI
sat Rîu de Mori, str. Principala, nr.1, COD 337380

tel.: 0254 776046 fax. 0254 776047
e-mail: primariaraudemori@yahoo.com www.riu-de-mori.ro 

judetul Hunedoara, România 

ANCHETĂ SOCIALĂ
pentru acordarea
 aloca]iei familiale complementare (  )

 alocației de susținere pentru familia monoparentală (  )
efectuată la data _____________2010

Urmare a cererii d-lui/d-nei ___________________________, înregistrată la 
nr._____ din data ___/___/2010, s-a procedat la verificarea situației de fapt, la 
adresa, comuna Toplița, satul ______________ și s-au constatat următoarele:

Date privind familia/persoana singură:
1. Componența familiei și veniturile acesteia:

Nr.
crt
.

Componența  familiei Veniturile
familiei

Alte venituri

Nume și prenume CNP
Data na[terii
(ZZ/LL/AA)

Relația
de rudenie

Ocupația Surs

Cod4)

Cuantu
m

(lei)

Sursa5) Cuamnt
um  (lei)

în  clar cod 3) în cod 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

Total membri în familie , din care copii în vârstă de până 
la 18 ani. 

2. Locuința:
Tipul locuinței cod3)                                                                    (   )
Regimul juridic al locuinței proprietate cod3)    (   )
Număr de camere 
________________________________________________________
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Suprafața locativă 
(mp.)____________________________________________________
Dotare cu bunuri cu folosință 
îndelungată_____________________________________
________________________________________________________________
_____________
Condiții de 
igienă_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________

3.Locuiește împreună cu alte:
- familii                                                                                                                         (   )
-persoane singure                                                          (   )

4. Familia deține în proprietate/folosință:
-terenuri______________suprafața______/_________________lei

    ______________suprafața______/_________________lei
    ______________suprafața______/_________________lei
    ______________suprafața______/_________________lei

- clădiri altele decât locuința______________________________
- spații locative (altele decât locuința)_______________________
Alte 
bunuri___________________________________________________________
___
________________________________________________________________
_______

5. Starea de sănătate a membrilor familiei (dezabilități, boli 
cronice, alte probleme deosebite de sănătate) 
_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________

6. Nevoi speciale ale membrilor 
familiei__________________________________
________________________________________________________________
_______ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________

B. Alte aspecte constatate 
_____________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________

Solicitant (nume și prenume)
___________________________________

Semnătura ______________________ Întocmit.

________________

În conformitate cu prevederile art. 68, lit. “s” din legea 215/2001 constat că 
a fost legal întocmită prezenta anchetă socială, cu respectarea prevederilor 
legale și sunt  de acord cu stabilirea dreptului la acordarea alocației 
complementare familiale/alocației de susținere pentru familia monoparentală.

     PRIMAR,
    MANG Niculiță

3


