
R O M Â N I A 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA MOŞNIŢA-NOUĂ  

 
 

A N C H E T A     S O C I A L A 
 nr. 11142/26.10.2012 

 
 

Privind familia: ILAŞ ELENA-CAMELIA                      
 
 
Efectuata la adresa: Moşniţa Nouă nr.342 
Telefon: 0745375710 
În data de: 26.10.2012 
Efectuata de referent asistenta sociala: Sîrca-Marcu Sanda 
                            
 
A. DATE PRIVIND FAMILIA 
 
1.DATE DESPRE MAMA 
Numele si prenumele: ILAŞ ELENA-CAMELIA 
BI/CI seria: T.M   , nr.: 383096, eliberat: Mun.Timişoara 
Data naşterii: 23.07.1970, loc: Mun. Timişoara, jud.: Timiş,                 
Domiciliul: Moşniţa Nouă, nr.342 
Etnie: română,  religia: creştină  
Loc de muncă: muncă cu ziua 
 
2.DATE DESPRE TATA 
Numele si prenumele: ILAŞ VIOREL  
BI/CI seria: T.M , nr.: 645924 ,  eliberat de:  SPCLEP Timişoara, 
Data naşterii: 25.01.1970, loc.:  com. Roma, jud.: Botoşani 

   Domiciliul: Moşniţa Noua nr.342 
Etnie: română,  religia: creştină  
Starea de sănătate: bună 
Ocupaţia: şofer 
Loc de munca: SC DUNCA EXPEDIŢII S.A. Timişoara 
 
3. DATE PRIVIND MINORA ÎN CAUZĂ 
Numele si prenumele: ILAŞ RUTH-ANDREEA 
Data si locul naşterii: 31.08.2002, Timişoara, jud. Timiş,  
Domiciliul: Moşniţa Nouă, nr.342 
Etnie: romană, religia: creştină 
Starea de sănătate: bună 
Ocupaţia: elevă clasa a IV a la Şcoala Generală 18, practică sport de performanţă gimnastică la Club 
sportiv şcolar nr.1 Timşoara. 
 
4. DATE PRIVIND FRAŢII 
Numele şi prenumele: ILAŞ CARLA-MIRUNA 
Data şi locul naşterii: 20.03.2007 Timişoara, jud.Timiş 
Etnie: romană, religia: creştină 
Starea de sănătate: bună 
Ocupaţia: preşcolar 
Numele şi prenumele: ILAŞ DENISA-LOREDANA 
Data şi locul naşterii: 23.03.1997 Timişoara, jud.Timiş 
Etnie: romană, religia: creştină 
Starea de sănătate: bună 
Ocupaţia: elevă  
Numele şi prenumele: ILAŞ BIANCA-DEBORA 
Data şi locul naşterii: 24.08.1995 
Ocupaţia: elevă 



Etnie: romană, religia: creştină 
Starea de sănătate: bună 
Ocupaţia: elevă 
 
5.CONDITIILE DE LOCUIT ALE FAMILIEI Locuinţa are 4 camere din care doar 2 sunt gata, 1 
bucătărie, living 1 baie, anexe gospodăreşti, curte. Casa este dotata cu mobilier, aragaz, frigider, 
congelator, maşina de spălat stricata, calculator stricat. Locuinţa este încălzita cu centrala pe lemne. 
 
6.RELATIILE FAMILIALE (ISTORIC):  Familia este constituită legal în 1993 la început au locuit la 
părinţii doamnei Ilaşi Elena in Moşniţa Nouă nr.2/B până în anul 2000. În anul 2000 şi-au construit casă 
noua în Moşniţa Nouă nr.342 şi sau mutat acolo. Au împreună 4 copii, ceea de a treia fata Ilaş Ruth-
Andreea practică sport de performanţă  - gimnastică artistică, de la vârsta de 5 ani la Club sportiv şcolar 
nr.1 Timişoara. Fata are 31 de diplome şi 24 de medalii câştigate până acum la gimnastică artistică la 
concursuri naţionale. Fata îşi doreşte foarte mult sa mai practice acest sport in continuare dar părinţii nu 
mai au posibilitatea să îi plătească mia departe deplasările pe care trebuie să le plătească de fiecare 
data când pleacă la concursuri prun ţară şi mai trebuie să plătească si masa la cămin unde trebuie să 
stea de luni până sămbătă pentru pregătire la Clubul sportiv şcolar nr.1 Timişoara.  
 
7.SITUATIA FINANCIARA:  Tatal are un salariu de 700 lei/net., mama mai lucrează cu ziua şi are un 
venit aproximativ de 300 lei/lună, alocaţiile de stat de 168 lei. 
      
8.CONCLUZII SI PROPUNERI:   
 Având în vedere situaţia prezentata în ancheta sociala şi actele anexate de doamna Ilaş Elena, 
diplomele fetei Ilaş Ruth-Andreea, propunem Consiliului Local Moşniţa Nouă sa hotărască dacă familia 
Ilaş poate beneficia de un ajutor financiar.  
  
 
 
 
 
            Primar,                                                    Referent asistenta sociala, 
    IOAN SORINCĂU                                                           Sîrca-Marcu Sanda 
 
 
 
 
 
 
 
 


